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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 11 november 2003 kl. 08.30-18.40
Gruppmöte måndagen den 10 november 2003 kl. 18.30-20.30

Beslutande

Mikael Lindfors (s), ordförande
Gudrun Gustafsson (c)
Lennart Lundqvist (c)
Lars-Åke Holmgren (kd) §§ 180-187, 189-214
Gunilla Lundgren (fp)
Dan Lidén (m) tjänstgörande ersättare för Britthelen Almquist (kd) §§
180-187, 189-214
Gunder Hjelte (s) §§ 180-204, 206-214
Jeanette Berggren (s)
Bertil Morén (v) §§ 180-204, 206-214

Övriga deltagande

Thorbjörn Olsson, kommunchef
Siv Bäckström, sekreterare
Birgitta Hedberg (fp), icke tjänstgörande ersättare § 209
Ulrika Larsson, personalsekreterare § 181
Jessica Holmström, Destination Norsjö § 182
Elly Karlsson, NUAB § 183
Marita Alatalo, Livsmedelsföretagande i Västerbotten § 184

Utses att justera

Gunilla Lundgren

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret Norsjö, torsdagen den 13 november 2003

Underskrift

................................................................................................

Paragrafer:

180 - 214

Siv Bäckström, sekreterare
................................................................................................

Mikael Lindfors, ordförande
.................................................................................................

Gunilla Lundgren, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2003-11-11

Anslaget uppsatt

2003-11-13

Anslaget nedtages 2003-12-08

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö

Underskrift

........................................................................................................................
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§ 180
Dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
•
•
•
•
-----

Anbud Leasingbilar
Information om Rådslaget
Konsekvensutredning avseende nedläggning av Bjurträsk och
Gumboda skolor
Information om inkallande av ersättare till sammanträden
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§ 181
Information om arbetsmiljöarbetet i Norsjö kommun
Personalsekreterare Ulrika Larsson informerar om arbetsmiljöarbetet i Norsjö
kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 182

Information Destination Norsjö
Jessica Holmström informerar om planerade och genomförda aktiviteter i
projektet under hösten 2003.
Bland annat har en omfattande kartläggning av utflyttade Norsjöbor
genomförts. Dessa personer har sedan kontaktats både genom vykort och per
telefon. Även en tidning med positiva Norsjöreportage i marknadsföringssyfte
kommer att tryckas.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 183

Verksamhetsinformation – NUAB
Elly Karlsson, VD för Norsjö Utveckling AB lämnar en detaljerad information
till kommunstyrelsen om bolagets aktiviteter och löpande verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 184

Information om projekt "Utveckling av livsmedelsföretagande i
Västerbotten"
Marita Alatalo fr ån Hushållningssällskapet informerar om arbetet i projektet
”Utveckling av livsmedelsföretagande i Västerbotten”
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 185

Ekonomiska rapporter per september 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 182
Ekonomiska rapporter för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområde samt tekniska förvaltningens verksamhetsområde enligt
bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
------
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§ 186

Beslutsattestant/ersättare för projekt ESSet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 183
Kommunstyrelsen har att utse beslutsattestanter samt fastställa ansvarsområde
för nedanstående nytillkomna konto
ID 1994

ESSet, Elektronisk samhällsservice, etapp 1

Arbetsutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestant för ID 1994, projekt ESSet utse Ingrid EjderudNygren samt Thorbjörn Olsson som ersättare
att för projektet fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 187

Medfinansiering av projekt LAPP – Local Action Plans in Action
Norsjö kommun har under 2003 gått in som projektpartner i LAPP vars
svenska titel är Lokala sysselsättningsstrategier i Västerbottens län.
Projekt LAPP har utarbetats av Länsarbetsnämnden och presenterats för
kommunledningen i samband med möte i Tiokommungruppen under 2002 där
kommunerna enats om att medverka i projektet.
Under ansökningsprocessens olika faser har ”Letter of intent” samt ”Letter of
commitment” sänts in. Se bifogade kopior.
Projektet har nu beviljats medel av EU-kommissionen och avtal om stöd har
undertecknats mellan projektägaren Länsarbetsnämnden i Västerbotten och
EU-kommissionen.
Projektet ska pågå under tiden 2003-11-01 – 2005-06-30. Norsjö kommuns
medfinansiering uppgår till totalt 21 020 kr. Av den totala medfinansieringen
ska 2 102 kr utbetalas under 2003, 12 612 kr under 2004 och 6 306 kr under
2005. Se bifogad utbetalningsplan.
Kommunstyrelsen ombedes nu besluta om att medfinansieringen kan
utbetalas. Medel disponeras ur ID 1901, Medfinansiering EU-projekt.
Följande handlingar bifogas
•
•
•
•
•

Medfinansieringsintyg – Letter of commitment
Avsiktsförklaring – Letter of intent
Fördelning av den nationella medfinansieringen
Meddela nde om EU-kommissionens beslut samt utbetalningsplan
Populärversion av projektbeskrivningen för LAPP

Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera projekt LAPP – Local Action Plans in Action med 2 102 kr
för år 2003, 12 612 kr för år 2004 samt 6 306 kr för år 2005
att medel disponeras ur ID 1901 medfinansiering EU-projekt
att kostnaderna påföres ID 1995, projekt LAPP, Local Action Plans in Action
att som beslutsattestant för ID 1995 utse Ingrid Ejderud-Nygren samt
Thorbjörn Olsson som ersättare
att för projektet fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
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§ 188

Trafikförsörjningsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 184
Trafikförsörjningsplan för år 2004/2005 har upprättats enligt särskild bilaga.
I samband med Länstrafikens besök den 1 september 2003 presenterades
förslag på hur arbetet med planen skulle bedrivas:
§
§
§
§
§
§
§
§

Kommunerna och Landstinget föreslår vilken trafik som ska köras
Inga utökningar av trafik får föreslås
Alla kommuner måste föreslå trafikinskränkningar på minst 6 % av den
totala trafiken inom kommunen
Maximalt hälften får vara stomlinjetrafik som trafikerar den egna
kommunen
Landstinget ska i sitt förslag beskriva hur man tillgodoser det regionala
perspektivet
Landstinget ska klargöra vilken andel skolbarn det får finns i trafik som
Landstinget är beredd att delfinansiera
Alla parter redovisar att man tar ekonomiskt ansvar för den trafik som
föreslås på samma solidariska villkor som idag
Slutresultatet ska spegla den betalningsvilja som ägarna ger uttryck för
idag.

Det pågår en översyn av styrdokumenten, vilket kan innebära ändrad
kostnadsfördelning, där kommunen betalar för den inomkommunala trafiken
och Landstinget den regionala.
Förändringar i trafiken kan komma från och med höstterminen 2004 ifall
upptagningsområdena för skolorna ändras eller att någon skola läggs ned.
Det är också angeläget att skolorna i länet samordnar sina läsårstider så att
skolloven blir desamma i länet och trafiken följer dessa. Som det ser ut idag
kan kommunen bli tvungen att själva stå trafikkostnaden den sista
skolveckan före sommarlovet.
Under trafikåret 2002/2003 har indragningar gjorts av trafik som ingick i
planen, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att dra in ytterligare
trafik. I stället för att göra trafikinskränkningar på 6 % kan kommunen välja
att tillskjuta medel, vilket innebär ca 97 000 kronor.
Kommunsekretare Lena Brännström lämnar ytterligare information i ärendet.
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§ 188 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad trafikförsörjningsplan och därmed inte göra några
indragningar i trafiken för 2003/2004.
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Holmgren (kd) i ärendets handläggning
och beslut
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Holmgren (kd) och Dan Lidén (m) i
ärendets handläggning och beslut.
-----
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§ 189

Besparings- och anpassningsprogram
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 185
Förslag till besparings- och anpassningsprogram presenteras vid
sammanträdet.
Arbetsutskottet beslutar
att delge kommunstyrelsen det hittills bedrivna arbetet i arbetsgruppen
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Vid dagens sammanträde lämnas synpunkter och en del nya förslag till
det besparings- och anpassningsprogram som upprättats av kommunens
chefsgrupp.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 190

Begäran om extra anslag för minskade barnomsorgsavgifter
och ökad vistelsetid
Utbildnings- och fritidsnämnden 2003-10-15 § 151
De statliga reformerna om maxtaxa, allmän förskola för 4-5 åringar samt
avgiftsfri barnomsorg till föräldralediga och arbetssökande, har sammantaget
gett utbildnings- och fritidsnämnden minskade inkomster för
barnomsorgsavgifter.
Den uppskattade minskningen för 2003 är 523 000 kronor.
De barnomsorgsavgifter Norsjö kommun hade tiden före reformen var i
jämförelse med andra kommuner relativt sett höga. Detta har gjort att
kommunen har en hög kvalité i barnomsorgen, avseende storleken på
barngrupperna. Vi har något färre barn i barngrupper jämfört med andra
närliggande kommuner, på samma antal personal.
En ytterligare effekt av de statliga reformerna är att vistelsetiden har ökat på
förskolor och hos dagbarnvårdare, eftersom det i konstruktionen inte finns
något ekonomiskt incitament att begränsa vistelsetiden. Detta leder självklart
till att utbildnings- och fritidsnämnden dessutom får högre personalkostnader
p.g.a. att vi blir tvungna att schemalägga fler anställda på eftermiddagarna. En
annan effekt är att vissa klarar sig på den avgiftsfria delen, 15 timmar, vilket
gör att inkomsterna minskar.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutade att av kommunstyrelsen för
verksamhetsåret 2003 begära ett tilläggsanslag på 523 000 kronor samt ett
ytterligare anslag på 523 000 kronor för 2004 års budgetram samt att uppdra
till rektor Ulf Dahlbäck att titta på vilka de ekonomiska konsekvenserna blir
av att införa nivåer för barnomsorgstaxan.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 187
Arbetsutskottet s förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte bevilja tilläggsanslag till utbildnings- och fritidsnämnden med 523 000
kronor samt
att inte bevilja utökning av 2004 års budgetram
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§ 190 forts.
Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 191

Bidrag till årskort hos Jump In m.fl.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 188
Norsjö kommun har som de flesta andra offentliga arbetsgivare en hög
sjukfrånvaro. 2002 uppgick sjukfrånvaron till 35 sjukdagar/år. För att minska
sjukfrånvaron har vi sedan 1999 arbetat med olika former av åtgärder.
Åtgärder som satts in är bl. a. olika arbetsmiljöutbildningar för personalledare
och skyddsombud, uppdatering av kommunens interna arbetsmiljöarbete,
stresshanteringskurser, tidig rehabiliteringsinsats för personal som blir
sjukskrivna, ledarskapsprogram, hälsoprofiler för all personal som arbetar
inom vård och omsorg och friskvårdssatsningen som startade upp 2001.
Unders sommaren 2003 har också en projektledare anställts som ska arbeta
med kommunens 9-punktsprogram mot ökad hälsa i arbetslivet. Förutom detta
har projektet ”Friskt Vågat” startats upp vilket vänder sig till två arbetsplatser
inom vård och omsorg. Dessa två arbetsplatser motionera 1 timme/vecka på
betald arbetstid förutsatt att man själv motionerar minst 1 timme/vecka på
egen tid.
2001 startade friskvårdssatsningen upp. Satsningen bygger på att samtliga av
våra medarbetare ska kostnadsfritt få tillgång till olika motionsaktiviteter som
ska öka välbefinnandet och på sikt kunna minska sjukfrånvaron. På bestämda
tider kan alla kommunens medarbetare besöka sim och sporthallen, spela
innebandy/volleyboll/badminton eller delta i cirkelträning. Vi har också
quigong grupper via ABF samt olika jippon under året som ska stödja
välbefinnandet hos våra medarbetare. Massage erbjuds också med starkt
reducerat pris.
Under en längre tid har friskvårdsgruppen diskuterat en utökning av
friskvårdsaktiviteterna. utifrån detta föreslår friskvårdsgruppen följande
erbjudande till kommunens medarbetare:
Erbjudandet ser ut på följande sätt:
Alla medarbetare erbjuds ett träningsbidrag med max 600 kr/år om de köper
årskort hos Jump In eller annat företag som har liknande verksamhet som
Jump In.
• Till tillsvidareanställda utbetalas 600 kr månaden efter att årskortets
giltighetsperiod har löpt ut.
• Till visstidsanställda med månadslön utbetalas 600 kr månaden efter att
årskortets giltighetsperiod har löpt ut.
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§ 191 forts.
• Till timavlönade beräknas sponsringen 600 kr dividerat med 260
kalenderdagar multiplicerat med antal anställningsdagar i Norsjö kommun.
Sponsringen utbetalas månaden efter att årskortets giltighetsperiod har löpt
ut.
• Ovanstående gäller from hösten 2003.
Enligt telefonsamtal med Lokala skattemyndigheten gäller att om vi hanterar
förmånen på ovanstående sätt är den skattefri och därmed ska hellre inga
sociala avgifter utbetalas
Kostnaden för ovanstående åtgärd föreslås belasta ID 1148.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Norsjö kommun ska erbjuda alla medarbetare ett träningsbidrag med max
600 kr/år om de köper årskort hos Jump In eller annat företag som har
liknande verksamhet som Jump In enligt nedan:
• Till tillsvidareanställda utbetalas 600 kr månaden efter att årskortets
giltighetsperiod har löpt ut.
• Till visstidsanställda med månadslön utbetalas 600 kr månaden efter att
årskortets giltighetsperiod har löpt ut.
• Till timavlönade beräknas sponsringen 600 kr dividerat med 260
kalenderdagar multiplicerat med antal anställningsdagar i Norsjö kommun.
Sponsringen utbetalas månaden efter att årskortets giltighetsperiod har löpt
ut.
att träningbidraget ska gälla fr.o.m. hösten 2003
att medel för dessa åtgärder tas ur ID 1148, friskvårdssatsning
---Kommunstyrelsen 2003-11-11
Bertil Morén (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska avgöra vilka andra företag med
liknande verksamhet som Jump-In som ska godkännas för utbetalning av
träningsbidrag
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§ 191 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Bertil Moréns
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att Norsjö kommun ska erbjuda alla medarbetare ett träningsbidrag med max
600 kr/år om de köper årskort hos Jump In eller annat företag som har
liknande verksamhet som Jump In enligt nedan:
• Till tillsvidareanställda utbetalas 600 kr månaden efter att årskortets
giltighetsperiod har löpt ut.
• Till visstidsanställda med månadslön utbetalas 600 kr månaden efter att
årskortets giltighetsperiod har löpt ut.
• Till timavlönade beräknas sponsringen 600 kr dividerat med 260
kalenderdagar multiplicerat med antal anställningsdagar i Norsjö kommun.
Sponsringen utbetalas månaden efter att årskortets giltighetsperiod har löpt
ut.
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska avgöra vilka andra företag med
liknande verksamhet som Jump-In som ska godkännas för utbetalning av
träningsbidrag
att träningbidraget ska gälla fr.o.m. hösten 2003
att medel för dessa åtgärder tas ur ID 1148, friskvårdssatsning
----
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§ 192

Kontaktperson för miljömålsarbete
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 189
Miljömålen är mycket viktiga som vägledning för en långsiktig hållbar
utveckling av samhället och utgör underlag för bedömningar i
tillståndsärenden enligt miljöbalken. Målen är också vägledande för
inriktningen av de insatser som skall göras med stöd av mål-1 programmet,
tillväxtavtalet och de lokala investeringsprogrammen.
Länsstyrelsen har i uppdrag att regionalisera och precisera de nationella
miljökvalitetsmålen i bred samverkan med kommuner, sektorsmyndigheter
och organisationer i länet.
Kommunstyrelsen beslutade 2000-10-10 § 183 att utse bygg- och
miljönämndens ordförande Lars-Erik Johansson (c) till kontaktperson
angående regionalisering av miljömålen.
Med anledning av att Lars-Erik Johansson (c) avsagt sig sitt uppdrag som
bygg- och miljönämndens ordförande och därtill hörande uppdrag, har
kommunstyrelsen att utse ny kontaktperson.
Isak Frohm har efterträtt Lars-Erik Johansson som bygg- och miljönämndens
ordförande, och föreslås därför som kontaktperson för miljömålsarbetet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utse bygg- och miljönämndens ordförande Isak Frohm (s) till ny
kontaktperson angående regionalisering av miljömålsarbetet.
---Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 193

Beslutsattestant/ersättare för forum för hållbar utveckling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 190
Kommunstyrelsen har att fastställa beslutsattestant/ersättare och
ansvarsområde för ID 1993.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för ID 1993 utse Ingrid Ejderud-Nygren med Thorbjörn Olsson som
ersättare
att fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 194

Ramavtal om IT-samarbete
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 191
Idag finns ett informellt samarbete mellan några inlandskommuner i IT-frågor
där även Norsjö kommun ingår,
Frågan har lyfts på politisk nivå i vissa andra kommuner där det framgår att
man bör formalisera samarbetet. Utifrån detta har förslag till ramavtal tagits
fram, där Norsjö kommun erbjuds att ingå.
Se bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna ramavtal om IT-samarbete med Sorsele, Malå och Storumans
kommuner enligt upprättat förslag.
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 195

Underlag inför upprättande av plan för byggande av enskilda
vägar i Västerbottens län 2004-2008
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 192
Enligt förordningen (1989:891) statsbidrag till enskild väghållning, ska en
femårsplan för byggande av enskilda vägar upprättas av Länsstyrelsen.
Planeringsramen innefattar statsbidragsmedel dels från Vägverkets budget,
dels från kommande länstransportplan för Västerbottens län. Planeringsramen
omfattar cirka 2 miljoner kronor i statsbidrag per år. Generellt gäller att
statsbidraget uppgår till högst 70 procent av ett objekts totalkostnad. Eftersom
länstransportplanen för närvarande prövas av regeringen, kommer den
slutgiltiga ramen att fastställas efter det att regeringen fattat beslut. Detta
bedöms kunna ske senast under början av år 2004.
Förslag till objekt lämnas till Länsstyrelsen med uppgifter om objektets
inriktning, prioritet, vilket år objekt önskas bli utfört, vilken vägsamfällighet
som berörs samt markering av objekt på karta. Vidare bör anges bedömd
möjlighet till medfinansiering från väghållare, kommun eller annan intressent,
eftersom medfinansiering är avgörande för att objekt ska kunna realiseras.
Länsstyrelsen i Västerbottens län vill ha Norsjö kommuns synpunkter på
bifogad oprioriterad objektslista som inkommit från Vägverket Region Norr.
Synpunkterna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast måndagen den 17
november 2003.
Länsstyrelsen kommer därefter i samråd med Vägverket region norr att
upprätta ett planförslag som kommer att sändas ut på remiss till länets
samtliga kommuner. Planen kommer därefter att fastställas av Länsstyrelsens
styrelse.
Tekniska förvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig över länsstyrels ens
oprioriterade objektlista och avger följande synpunkter:
”Tekniska kontoret har tacksamt noterat att objekt ACU 2254 Bjurträsk 842
mot väg 371 finns med i objektslistan för upprättande av femårsplan för
byggande av enskilda vägar. Det bör dock påpekas att även projekt 1 i vårt
förslag till regional transportplan för statsbidragsberättigade enskilda
vägarna bör finnas med i den framtida planeringen.”
Projekt 1 i kommunens förslag till regional transportplan avser väg 791, delen
Röjnoret – Norsjö.
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§ 195 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inge yttrande i enlighet med tekniska förvaltningens synpunkter.
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----

K:\Protokoll\KS\031111.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2003-11-11

03ka009 0002

23(49)

§ 196

Undertecknande av handlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 193
Enligt upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen § 22 skall avtal,
andra handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen,
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna
handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott skall undertecknas av ordföranden med vice ordförande
som ersättare samt kontrasigneras av kommunchefen, samt
att för nedanstående ärenden uppdra till nedan förtecknade att underteckna
angivna handlingar:

Ärendetyp

Fullmakt till

Överlåtelse och utfärdande av köpehandlingar vid tomtfastighetsförsäljning

Kommunstyrelsens ordf. Mikael Lindfors
Kommunstyrelsens v ordf. Lars-Åke
Holmgren (ers)
Kontrasigneras kommunchef Thorbjörn
Olsson

Undertecknande av borgensåtaganden samt
skuldförbindelse vid upptagande av lån
Undertecknande av köpeavtal vid antagna
anbud vid skogsförsäljning

”
”
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§ 196 forts.
Ärendetyp

Fullmakt till

Bemyndigande att underteckna köpeavtal
vid markförvärv

Kommunstyrelsens ordf. Mikael Lindfors
Kommunstyrelsens v ordf. Lars-Åke
Holmgren (ers)
Kontrasigneras kommunchef Thorbjörn
Olsson

Uttag ur post- och bankräkningar Ekonomichef Kenneth Holmgren
ekonomisekr Elaine Abrahamsson,
assistent Britta Jonsson, assistent Birgitta
Karlsson
(Fullmakten gäller endast två i förening)
Undertecknande av ansökningar om lagsökningar/betalningsföreläggande

Ekonomichef Kenneth Holmgren
assistent Britta Jonsson och assistent
Birgitta Karlsson
(Fullmakten gäller endast två i förening)

Utfärdande och undertecknande av
anmälan om arbetsskada, arbetsgivarintyg,
AFA-försäkringar

Löneassistent Ulla Boman, Britt-Inger
Karlsson, Christin Eriksson, Birgitta
Karlsson

Undertecknande av entreprenadavtal
och avtal med konsulter och varuleverantörer

Tekn chef Göran Hedman
Ingenjör Bertil Lundgren (ers)

Undertecknande av hyresavtal
- kommunens fastigheter

Ingenjör Kenneth Larsson
Tekn chef Göran Hedman (ers)

Undertecknande av hyresavtal
- bostäder i kommunens fastigheter

Assistent Ann-Charlotte Bask
Ingenjör Kenneth Larsson (ers)

Undertecknande av hyresavtal - bilplatser

Assistent Ann-Charlotte Bask
Ingenjör Kenneth Larsson (ers)

-----

Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 197

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel år 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 194
Kommunerna skall årligen upprätta en handlingsplan över användningen av
bygdeavgiftsmedel för nästkommande år.
Uppgifter om fördelningen av medel, som kan disponeras för år 2004, har
ännu inte erhållits från Länsstyrelsen. Handlingsplanen är därför upprättad
utan specifikation av belopp. Se bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att till Länsstyrelsen inge bilagda förslag till handlingsplan för fördelning av
2004 års medel.
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 198

Begäran om extra anslag för skolskjutsar under våren 2004
Utbildnings- och fritidsnämnden 2003-10-15 § 154
Länstrafiken har meddelat kommunen att man inte uppehåller trafik under
sista skolveckan vårterminen 2004. Skulle vi vilja ha trafik får vi köpa detta av
dem eller av entreprenören. Detta meddelades långt efter det att läsårstiderna
spikades i samråd hösten 2002. Vårt utlägg av läsår följer i stort sett alla andra
kommuners utlägg d.v.s. v 24 t.o.m. v 34. Denna informa tion lämnades vid
skolchefsträffen och beslutades i utbildnings- och fritidsnämnden 2002-12-11
§ 181. Länstrafikens åtgärd är förmodligen ett sätt att spara pengar. Tyvärr
förs ju den här ”besparingen” direkt på våra kostnader för skolskjutsar.
Länstrafiken beräknar att kostnaden för att utföra skolskjutsar uppgår till cirka
19 000 kr per skoldag.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära
19 000 kr per skoldag under vecka 24 samt att uppdra till utbildnings- och
fritidschef Max Bohman att ta kontakt med Länstrafiken.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 195
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte lämna bifall till utbildnings- och fritidsnämndens framställan om
extra anslag på 19 000 kronor per skoldag under v. 24 år 2004.
---Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 199

Kommunalbesvär angående val av ledamot i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 196
Maud Stenmark (c) har hos Länsrätten anhållit om laglighetsprövning av
beslut i Norsjö kommunfullmäktige 2003-09-30, § 45, som gäller val av
ledamot i kommunstyrelsen. Se bilaga.
Kommunen föreläggs att senast 2003-11-18 svara i målet.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens presidium, Mikael Lindfors (s) och
Lars-Åke Holmgren (kd) att upprätta förslag till yttrande i ärendet
att förslaget presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde
2003-11-11
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Vid gruppmötena inför kommunstyrelsens sammanträde fick samtliga
ledamöter ta del av det förslag till yttrande som tagits fram av
kommunstyrelsens presidium. Se bilaga.
Yrkanden:
Lennart Lundqvist (c) yrkar att kommunstyrelsen lämnar bifall till besvären
Mikael Lindfors (s) yrkar att kommunstyrelsen bestrider bifall till besvären
och hemställer att de lämnas utan bifall enligt bifogat yttrande
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på yrkandena och
finner att kommunstyrelsen biträder Mikael Lindfors förslag
Propositionsordning
Ja-röst för Mikael Lindfors förslag
Nej-röst för Lennart Lundqvist förslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Mikael Lindfors förslag. Se särskild omröstningsbilaga.
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§ 199 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att inge yttrande till Länsrätten enligt förslag upprättat av kommunstyrelsens
presidium.
Mot beslutet reserverar sig Lennart Lundqvist (c), Gudrun Gustafsson (c),
Gunilla Lundgren (fp) och Dan Lidén (m). Se bilaga.
-----
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§ 200

Anbud - Leasingbilar
Norsjö kommun har genom anbudsförfrågan infordrat anbud på leasing av 812 personbilar under perioden december 2003 t.o.m. december 2006.
Upphandlingen har skett genom enkel upphandling. Inkomna anbud har
lämnats av:
−
−
−
−

Skellefteå Bilaktiebolag
Toyota Center
Motorcentrum Skellefteå
Forslunds Skellefteå

Kriterier för bedömning av anbud:
− Pris
− Samlad uppfattning om fordonets lämplighet inom användningsområdet
− Övriga kriterier (leveranstid och miljöbränsleaspekt
Anbud och anbudsutvärdering delas ut vid sammanträdet. Se bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta anbud från Toyota Center.
-----
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§ 201

Konsekvensutredning över nedläggning av Bjurträsk och
Gumboda skolor
Med anledning av de diskussioner som förts inom utbildnings- och
fritidsnämnden om nedläggning av vissa skolenheter i kommunen tas frågan
upp om behovet av en ny alternativt översyn av framtagen
konsekvensutredning.
Lennart Lundqvist (c) yrkar:
att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret i samarbete med
utbildnings- och fritidsförvaltningen, ta fram en detaljerad
konsekvensutredning i detta ärende enligt vid sammanträdet givna direktiv
att konsekvensutredningen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
den 26 november 2003.
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar :
att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret i samarbete med
utbildnings- och fritidskontoret att komplettera den av utbildnings- och
fritidsförvaltningen upprättade utredningen avseende nedläggning av Bjurträsk
och Gumboda skola i Norsjö kommun, enligt vid sammanträdet givna direktiv
att konsekvensutredningen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
den 26 november 2003.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Lars-Åke Holmgrens förslag.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Lars-Åke Holmgrens förslag
Nej-röst för Lennart Lundqvists förslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Lars-Åke Holmgrens förslag. Se särskild omröstningsbilaga.
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§ 201 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret i samarbete med utbildnings- och
fritidskontoret, komplettera den av utbildnings- och fritidsförvaltningen
upprättade utredningen avseende nedläggning av Bjurträsk och Gumboda
skola i Norsjö kommun enligt vid sammanträdet givna direktiv
att konsekvensutredningen ska presenteras vid arbetsutskottets sammant räde
den 26 november 2003.
-----
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§ 202

Ansökan om bidrag – Bastuträsk Folketshusförening
Utbildnings- och fritidsnämnden 2003-06-18 § 108
Bastuträsk Folketshusförening ansöker om sammanlagt 40 000 kronor,
se bilaga.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra till Maud Stenmark och utbildnings- och fritidschef Max
Bohman att ordna en träff med ordförande i Bastuträsk
Folketshusförening, Britt-Inger Lundmark.
----Utbildnings- och fritidsnämnden 2003-08-26 § 141
Vid sammanträdes informerar Maud Stenmark och Max Bohman om
träffen med Bastuträsk Folketshusförening.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra till Fredrik Larsson och Isak Frohm att ytterligare utreda
möjligheterna att hjälpa Bastuträsk Folketshusförening ekonomiskt.
----Utbildnings- och fritidsnämnden 2003-09-15 § 147
I bilaga lämnas en ekonomisk redogörelse från Bastuträsk Folketshusförening.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 204
Kommunstyrelsen beslutade 2003-09-16 § 146 b att återremittera ärendet till
utbildnings- och fritidskontoret för en fullständig ekonomisk utredning samt
att uppdra till kommunledningskontoret att hjälpa till med utredningen enligt
vid sammanträdet givna direktiv.
Den ekonomiska rapporten som därefter har tagits fram behandlandes vid
utbildnings- och fritidsnämndens sammanträde 2003-10-15 § 162.
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§ 202 forts.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutade att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att tillskjuta 40 000 kronor i bidrag till Bastuträsk Folketshusförening
att kostnaden påföres ID 5034, driftsbidrag samlingslokaler
att anvisa medel ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 203
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 197
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Dnr 02ka527 0110
Motion inlämnad av Socialdemokraterna 2002-11-17 angående extra
kommunfullmäktigesammanträde för att diskutera kommunens framtidsfrågor
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som behandlade ärendet 200301-26 § 3 och beslutade att överlämna ärendet för beredning av
ordförandegruppen, partirepresentanter och chefsgruppen.
Dnr 03ka145 0110
Motion inlämnad av Kristdemokraterna 2003-03-14 angående kälkbacke i
Norsjö.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen och behandlades i
arbetsutskottet 2003-03-31 § 41. Arbetsutskottet uppdrog till tekniska
förvaltningen att utreda frågan i enlighet med motionärens förslag.
Dnr 03ka425 0110
Motion inlämnad av Folkpartiet 2003-09-02 angående införande av 1-5-14
modellen i Norsjö kommun.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsens arbetsutskott och behandlas
där 2003-10-27 samt i kommunstyrelsen 2003-11-11.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att notera anmälan av ovan redovisade motioner.
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 204

Sammanträdesdagar år 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 198
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har upprättats enligt nedan.
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

KS AU
Måndag
26
23
19
10

KS
Tisdag
10
9
6
25

KF
Tisdag

30

8
23
27
25
29

7
12
9
14

28
30

Beredning KSAU:
14 januari
11 februari
7 april
28 maj

11 augusti
15 september
13 oktober
17 november

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige.
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§ 204 forts.
Kommunstyrelsen 2003-11-11
Mikael Lindfors (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
att arbetsutskottet har ytterligare ett sammanträde 22 mars med beredning den
10 mars.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på
Mikael Lindfors tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att
bifalla yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen enligt nedan
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

14 januari
11 februari
10 mars
7 april
28 maj

KS AU
Måndag
26
23
22
19
10

KS
Tisdag
10
9
6
25

KF
Tisdag

30

8
23
27
25
29

7
12
9
14

28
30

11 augusti
15 september
13 oktober
17 november
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§ 204 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige.
----
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§ 205

Borgen för Norsjö Medborgarhusförening
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 199
Norsjö Medborgarhusförening har den 2 oktober 2003 skrivit om sina två lån
på tillsammans 7,5 Mkr. Då kommunen inte har något generellt beslut att
teckna fortsatt borgen för Medan kräver Föreningssparbanken att kommunen
fattar ett formellt beslut om att teckna borgen för ifrågavarande lån.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att teckna borgen för ifrågavarande lån om tillsammans 7,5 Mkr.
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
På grund av jäv deltar inte Gunder Hjelte (s) och Bertil Morén (v) i ärendets
handläggning och beslut.
-----
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39(49)

§ 206

Kommunal utdebitering för år 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 200
Enligt den tidplan kommunfullmäktige fastställde vid junisammanträdet
skulle budget för 2004 och plan för åren 2005-2006 beslutas vid
fullmäktigesammanträde den 25 november. På grund av förseningar i
budgetarbetet har ett extra kommunfullmäktigesammanträde lagts in den 18
december, där budgeten kommer att fastställas.
Enligt kommunallagens 8 kap § 9 stadgas att ”om budgeten på grund av
särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall
fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall
därefter fastställas före december månads utgång”.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den kommunala utdebiteringen för 2004 till oförändrat
23:15 kronor per skattekrona.
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 207

Kvartalsrapport för Norsjö kommun per 3:e kvartalet 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 201
Ekonomienheten har i enlighet med gällande regler om uppföljning
sammanställt inlämnade delårsrapporter för tredje kvartalet 2003 samt
upprättat ny resultaträkning grundad på nu kända förhållanden.
Redovisningen framgår av bifogade handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad kvartalsrapport för Norsjö kommun.
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 208

Kvartalsrapport för Norsjölägenheter AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 202
Norsjölägenheter AB skall enligt fastställda ägardirektiv förutom årsbokslut
avge kvartalsrapporter för första och tredje kvartalet samt delårsbokslut per 30
juni. Rapporterna ska även innehålla uppgift om uthyrningsläget.
Rapport för tredje kvartalet föreligger enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga kvartalsrapporten till handlingarna.
----Kommunstyrelsen 2003-11-11
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
att uppdra till kommunledningskontoret att uppta överläggningar med
Norsjölägenheter angående bolagets resultat för år 2003.
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Lars-Åke
Holmgrens tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
yrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga kvartalsrapporten till handlingarna.
att uppdra till kommunledningskontoret att uppta överläggningar med
Norsjölägenheter angående bolagets resultat för år 2003.
-----
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§ 209

Motion angående införande av 1- 5-14 modellen i Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-27 § 203
Folkpartiet har inkommit med en motion som föreslå r att Norsjö kommun ska
införa 1-5-14 modellen.
Den innebär att arbetsgivaren (vanligtvis den anställdes närmaste chef
/arbetsledare) redan första sjukskrivningsdagen ska kontakta den anställde.
Senast på den femte sjukskrivningsdagen ska om möjligt arbetsledaren ha ett
personligt möte med den sjukskrivne. Rehabutredning och rehabplan med ett
tydligt fokus på återgång till arbetet skall upprättas efter 14 dagars
sjukfrånvaro eller sex upprepade korttidssjukskrivningar. Försäkringskassans
krav är 2 månader på grund av deras egen administration, men inget hindrar
att arbetsgivaren gör det omedelbart.
Folkpartiet menar även att i ett långsiktigt och aktivt arbete för att minska
sjukfrånvaron krävs även andra åtgärder. Kommunens arbetsledare behöver
utbildas och ha tillgång till professionell konsulthjälp för att utöva ett
ledarskap som befrämjar friska arbetsplatser. Eventuellt kan omstruktureringar
för att frigöra resurser för detta ändamål behövas.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Kommunledningskontorets personalenhet har i bifogad skrivelse lämnat ett
yttrande i ärendet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till personalenhetens yttrande konstatera att det finns stora
likheter i motionens åtgärdsförslag och kommunens nuvarande
friskvårdsarbete
att mot denna bakgrund för närvarande inte starta upp de i motionen förslagna
aktiviteterna
att motionen därmed anses besvarad
---Kommunstyrelsen 2003-11-11
Vid behandlingen av detta ärende deltar Birgitta Hedberg (fp).
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§ 209 forts.
Gunilla Lundgren (fp) yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att 1-5-14 modellen får införas på försök
inom något av kommunens verksamhetsområden om någon nämnd så beslutar
att det långsiktiga strategiarbetet för att minska sjukfrånvaron i Norsjö
kommun utvecklas i linje med vad som anförts i motionen

Mikael Lindfors (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Mikael Lindfors förslag.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Mikael Lindfors förslag
Nej-röst för Gunilla Lundgrens förslag
Omröstningsresultat
Med 7 nej-röster mot 2 ja-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Gunilla Lundgrens förslag. Se särskild omröstningsbilaga
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige beslutar att 1-5-14 modellen får införas på försök
inom något av kommunens verksamhetsområden om någon nämnd så beslutar
att det långsiktiga strategiarbetet för att minska sjukfrånvaron i Norsjö
kommun utvecklas i linje med vad som anförts i motionen
att motionen därmed anses besvarad
-----
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§ 210

Information om Rådslaget i Norsjö
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort information om arbetet med
Rådslaget och aktuella siffror om valdeltagande hittills.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 211
Information om inkallande av ersättare till sammanträden
En kort information angående rutiner när det gäller inkallande av ersättare
lämnas.
Ärendet föranleder inget beslut.
-----
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§ 212
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Mikael Lindfors
03ka489 0345
03ka471 0345
03ka470 0345

Förköpsintyg
Norsjö 26:1
Larstorp 1:13, Norsjö 8:15 och Norsjö 8:72
Norsjö 15:13

03ka496 0345

Mensträsk 1:2

Thorbjörn Olsson
03ka446 0120

Antagande av anbud på konsulttjänster
Genomförande av rådslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut
-----
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§ 213
Delegationsbeslut – personalärende
Oktober 2003
Anställande av visstidsanställd personal
Berg Asta
Berggren Staffan
Boman Max
Brännström Lena
Eriksson Maria
Dahlbäck Ulf
Forsell Bertil
Grahn-Frohm Gunnel
Hedman Göran
Holmgren Kenneth
Holmström Kristina
Jacobsson Per-Erik
Larsson Birgitta
Lidén Ann-Britt
Lundgren Bertil
Norman Mailis
Nyström Karl
Olsson Thorbjörn
Pettersson Moniqa
Ström Gerd
Öhman Östen
Anställande av tillsvidaranställd personal
Boman Max
Hedman Göran
Holmström Kristina
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Boman Max
Holmlund Ann- Evy
Holmström Kristina
Pettersson Moniqa
Ström Gerd
Öhman Östen
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
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§ 214
Delgivningar
Migrationsverket
03ka519 0010

Bergsstaten
01ka354 0010

01ka342 0010

Vägverket
03ka518 0010

”En god början” – en skrift med goda expelpel om
mottagningen av asylsökande och utveckling av
introduktionen för flyktingar och andra invandrare

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Brunberget nr 1001 i Norsjö
kommun.
Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Brännberget nr 200 i Norsjö
kommun.

Information om ny organisation inom Vägverket Region
Norr.

Länsstyrelsen Västerbottens län
03ka513 0132
Slutligt beslut 2003-10-15 om beviljat landsbygdsstöd
för Snapsi Pack i Norr U.B.
03ka131 0132

Slutligt beslut 2003-10-13 om beviljat landsbygdsstöd
för Duo i Norsjö AB.

02ka286 0132

Beslut 2003-10-06 om beviljat stöd till kommersiell
service till Handlarn i Kvarnåsen Ek. förening.

02ka249 0132

Slutligt beslut 2003-10-02 om beviljat landsbygdsstöd
för Topp Chark AB

Riksskatteverket
03ka501 0040

03ka500 0040

Beslut om medgivande av generellt sysselsättningsstöd
för Norsjö kommun.
Beslut om medgivande av nyanställningsstöd för Norsjö
kommun.

Barnombudsmannen
03ka443 0010
”Uppdrag barn och unga” – en rapport om lokala
företrädare för barn och unga i kommuner, landsting och
regioner.
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§ 214 forts.
Näringsdepartementet
03ka126 0010
Regeringsbeslut 2003-09-11 om avslag av överklagande
av Bergsstatens beslut om bearbetningskoncession enligt
minerallagen (1991:45) för området Mensträsk K nr 1.
Räddningstjänsten
03ka465 0010
Räddningstjänst i siffror 2002.
North Sweden European Office
03ka522 0010
Information till gruvkommuner om North Swedens
arbete.
Personalenheten, Ulrika Larsson
03ka182 0031
Resultat av handledaranställning för ferieungdomar inom
Norsjö kommun sommaren 2003.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
-----
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