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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 7 september 2004 kl. 8.30-15.45
Gruppmöte måndagen den 6 september 2004 kl, 18.30-20.30

Beslutande

Mikael Lindfors (s), ordförande
Gudrun Gustafsson (c)
Lennart Lundqvist (c)
Lars-Åke Holmgren (kd) §§ 98- 126
Gunilla Lundgren (fp)
Börje Eklund (s) tjänstgörande ersättare för Gunder Hjelte (s)
Veronica Hjelte (s) tjänstgörande ersättare för Jeanette Berggren (s)
Gunilla Bergqvist (v) tjänstgörande ersättare för Britthelen Almquist (kd) §§
98-104, 106, 109-131
Sara Eriksson (v) tjänstgörande ersättare för Bertil Morén (v)

Övriga deltagande

Siv Bäckström, sekreterare
Thorbjörn Olsson, kommunchef
Jeanette Lundberg, folkhälsosamordnare § 99
Ulrika Larsson, personalsekreterare §§ 99-100
Kenneth Holmgren, ekonomichef §§ 118-119

Utses att justera

Gudrun Gustafsson

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret tisdagen den 14 september 2004

Underskrift

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

Paragrafer:

98 - 131

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

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

Gudrun Gustafsson, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2004-09-07

Anslaget uppsatt

2004-09-15

Anslaget nedtages

2004-10-06

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift

................................................................................................................
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Siv Bäckström
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§ 98
Dagordning
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
− Information om och samråd kring kommunstyrelsens budgetarbete
− Projekt Älgjägarfolkets viste
-----

K:\Protokoll\KS\040907.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2004-09-07

03ka183 0026

4(57)

§ 99

Information om 9-punkts programmets arbete
Personalsekreterare Ulrika Larsson och folkhälsosamordnare
Jeanette Lundberg lämnar information om arbetet med det s.k.
9-punktsprogrammet.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 100
Information om jämställdhetsgruppens arbete
Personalsekreterare Ulrika Larsson informerar om jämställdhetsgruppens aktiviteter
under våren och hösten 2004.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 101

Information – ekonomisk uppföljning, Norsjö Arena
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134
Teknisk chef Göran Hedman lämnar en kort information om det ekonomiska läget
för Norsjö Arena. Kostnaderna för projektet beräknas inrymmas inom tilldelade
budgetanslag.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
---Kommunstyrelsen 2004-09-07
Mikael Lindfors lämnar en kort information i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 102

Remiss från Skolverket angående ansökan om godkännande av
fristående förskoleklass och grundskola
Utbildnings- och fritidsnämnden 2004-06-16 § 84
Skellefteåälvdals Friskola ekonomisk förening har hos Skolverket ansökt om
godkännande av och bidrag till en fristående förskoleklass och en fristående
grundskola i Gumboda, Norsjö kommun fr.o.m. läsåret 2005/2006.
Norsjö kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1
kap. 2 § och 1 a kap 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor.
Yttrandet ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2004.
Information från Skolverket biläggs.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra till utbildnings- och fritidschef Max Bohman att utforma ett
yttrande till Skolverket i enlighet med informationsbroschyren, sidan 2.
----Utbildnings- och fritidsnämnden 2004-08-25 § 103
Förslag till yttrande till Skolverket redovisas i aktbilaga dat.
2004-08-16.
Yrkanden
Lars Brännström (kd) yrkar att godkänna förslag till yttrande till Skolverket
Karin Fällman (c) yrkar att nämnden ställer sig positiv till Skellefteåälvdals
Friskolas ansökan att starta fristående förskoleklass och grundskola.
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att utbildningsoch fritidsnämnden beslutat att bifalla Lars Brännströms förslag.
Votering begärs.
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§ 102 forts.
Propositionsordning
Ja-röst för Lars Brännströms förslag.
Nej-röst för Karin Fällmans förslag.
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster antar utbildnings- och fritidsnämnden Lars
Brännströms förslag.
För Lars Brännströms förslag röstade Boel Karlsson, Mari-Louise Skoogh
och Lars Brännström. För Karin Fällmans förslag röstade Ola Lindegren och
Karin Fällman.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till yttrande till Skolverket.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
En rad debattinlägg framförs.
Sammanträdet ajourneras för partivisa överläggningar.
Sammanträdet återupptas.
Yrkanden
Lennart Lundqvist (c) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig positiv till inlämnad
friskoleansökan från Skellefteåälvdals Friskola.
Mikael Lindfors (s) yrkar att med hänvisning till utbildnings- och fritidsnämndens
konsekvensutredning avstyrka ingiven ansökan om inrättande av friskola i
Gumboda samt
att kommunens ställningstagande grundar sig i första hand på det låga elevantalet
Ordförande ställer proposition på utbildnings- och fritidsnämndens förslag till
kommunstyrelsen samt Lennart Lundqvists och Mikael Lindfors yrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Mikael Lindfors yrkande.
Votering begärs.
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§ 102 forts.
Ordförande fastställer att Mikael Lindfors yrkande ska utgöra huvudförslag och
ställer därefter proposition på utbildnings- och fritidsnämndes förslag till
kommunstyrelsen och Lennart Lundqvists yrkande för att utse motförslag och finner
att Lennart Lundqvist yrkande ska utgöra motförslag
Propositionsordning
Ja-röst för Mikael Lindfors förslag
Nej-röst för Lennart Lundqvists förslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster antar kommunstyrelsen Mikael Lindfors yrkande.
Se särskild omröstningsbilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till utbildnings- och fritidsnämndens konsekvensutredning
avstyrka ingiven ansökan om inrättande av friskola i Gumboda
att kommunens ställningstagande grundar sig i första hand på det låga elevantalet
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Gustafsson (c) och Lennart Lundqvist (c).
-----
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§ 103

Skrotbilskampanjen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 153
Norsjö kommun erbjuds att medverka i skrotbilskampanjen fas 2, som startar 29
mars 2004 och pågår till den 31 december 2006.
Kommunen har enligt beslut i kommunstyrelsen 2002-02-12 § 43 tidigare
medverkat i skrotbilskampanjen som Håll Sverige Rent under föregående
kampanjperiod anordnade. Under kampanjperioden anmäldes 296 st. skrotbilar.
I denna nya fas kommer förutom skrotbilar även andra sorters skrot att hämtas som
t.ex. lantbruksmaskiner.
Vid dagens sammanträde informerar bygg- och miljöchef Thim Bäcklund ytterligare
om denna kampanj.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att medverka i skrotbilskampanjen.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Mikael Lindfors yrkar som tillägg till arbetsutskottets förslag;
att uppdra till kommunchef Thorbjörn Olsson att utreda var ansvaret för
insamlingen ska ligga i organisationen.
Efter avslutad överläggning beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på Mikael
Lindfors tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
yrkandet.
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§ 103 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att medverka i skrotbilskampanjen
att uppdra till kommunchef Thorbjörn Olsson att utreda var ansvaret för
insamlingen ska ligga i organisationen.
-----
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§ 104

Upphandling av kommunikationsoperatör för drift av
bredbandsnät
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 154
IT Västerbotten har på uppdrag av kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele,
Norsjö, Malå, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och
Åsele i Västerbottens län upphandlat tjänst som kommunikationsoperatör för drift
av överenskomna nät i kommunerna.
Upphandlingen är slutförd och Rivermen AB har antagits som leverantör av tjänsten
under förutsättning att respektive kommun och Rivermen AB kan enas om ett
slutligt avtal.
Se särskild bilaga.
IT-samordnare Per Boman deltar vid dagens sammanträde med ytterligare
information i ärendet.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunchef Thorbjörn Olsson informerar kommunstyrelsen i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppta samverkan med berörda fackliga organisationer i enlighet med vid
sammanträdet lämnade direktiv.
-----
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§ 105

Utvärdering – Friskt vågat
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 1555
I januari 2003 begärde friskvårdsgruppen om medel för starta upp ett försök med
att erbjuda motion på arbetstid på några arbetsplatser inom kommunen. Syftet med
försöket var att utvärdera om och på vilket sätt fysisk aktivitet påverkar ohälsotalet.
Kommunstyrelsen beslutade att tillskjuta 58 000 kronor till projektet.
Friskvårdsgruppen beslutade att socialförvaltningens vård och omsorg skulle vara
målgruppen för projektet utifrån deras problematik med belastningsrelaterade
sjukdomar så som värk i axlar, nacke och rygg. Förvaltningen valde därefter ut två
arbetsplatser utifrån sjukfrånvaro, arbetsmiljö och personalbefrämjande faktorer.
Totalt deltog från början 20 personer i projektet.
Projektet har byggt på att medarbetarna har erbjudits 1 timmes ledarledd fysisk
motionsaktivitet på arbetstid som exempelvis stavgång, lättgymnastik eller
styrke/cirkelträning mot att man själv har motionerat minst 1 timme per vecka på sin
fritid s.k. egenträning.
I projektet deltog Vinkelbo avdelning 3 som består av 12 st. personer samt
Svansele/Bjurträsk hemtjänstområde som består av 8 personer.
Projektledare: Görel Eklund
Projekttid: 2003-03-31 –2004-03-31
Styrgruppen för projektet bestod av Lena Andersson (personalchef), Bernth
Lindgren (Samhälsan AB), Kristina Holmström (sociala) och Görel Eklund
(projektledare).
Utvärdering av projektet bifogas.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att notera ovan lämnade utvärdering
-----
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§ 105 forts.
Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 106

Försöksverksamhet – arbetstidsmodeller
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 156
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2004 beslutades att under en
ettårig försöksperiod ska medel avsättas till försök med arbetstidsmodeller som
kräver ekonomiskt utrymme.
Kommunens chefsgrupp fick uppdraget att återkomma med en mer specificerad
begäran om medel när förslag föreligger på lämpliga arbetsplatser att börja
arbetstidsmodellsförsöken på.
Den 26 maj inbjöds arbetsplatsombud/skyddsombud och personalledare från
särskilt utvalda arbetsplatser inom Socialförvaltningen, Utbildnings- och
fritidsförvaltningen samt Teknisk verksamhet till ett seminarium om
arbetstidsmodeller. Förhoppningen var att seminariedagen skulle fungera som
inspirationsdag och att arbetsplatserna skulle finna en arbetstidsmodell som passar
för den egna verksamheten.
Sammanlagt presenterades fyra arbetstidsmodeller som tillämpas inom och utanför
länet. För att deltagarna från de olika arbetsplatserna skulle få ut så mycket som
möjligt av dagen fanns mycket tid utsatt för frågeställningar och diskussion. Under
seminariedagen fick deltagarna dessutom ta del av information om kriterier som
gäller för att få prova på någon ny arbetstidsmodell, hur en ansökan skulle
formuleras samt stoppdatum för intresseanmälan.
Arbetsplatsombud/skyddsombud och personalledarna ombads att föra den
information de erhållit om arbetstidsmodeller vidare samt att diskutera frågan på
respektive arbetsplats.
Under sommaren har några arbetsplatser formulerat ansökningar om försök med
arbetstidsmodeller. De arbetsplatser som inte har beräknat om arbetstidsmodellen
kan medföra någon utökad kostnad för verksamheten har uppmanats att
komplettera sin ansökan med denna uppgift.
Antal inkomna ansökningar den 9 augusti 2004 var sju stycken, varav följande
arbetsplatser vill ansöka om försök med arbetstidsmodeller:
BEMA (2-3-4 modellen)
Björkhem (2-3-4 modellen)
Bäckgården (2-3-4 modellen)
Gästis (2-3-4 modellen)
K:\Protokoll\KS\040907.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2004-09-07

16(57)

Hemtjänsten Svansele/Bjurträsk/Åmliden (2-3-4 modellen)
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§ 106 forts.
Vinkelbo avdelning 2 (2-3-4 modellen) – drog tillbaka sin ansökan 040812
Snäckan (Årsarbetstid)
Ansökningarna visar att majoriteten av arbetsplatserna vill prova på 2-3-4
modellen, en arbetstidsmodell som tillämpas inom Arvidsjaurs kommun.
Årsarbetstid däremot tillämpas inom Skellefteå kommun inom bl.a.
Fastighetskontoret.
Förslag till beslut till kommunstyrelsen om vilken/vilka arbetsplatser som ska
förordas att under en ettårig försöksperiod prova på någon av ovanstående nämnda
arbetstidsmodeller behandlades i kommunens chefsgrupp den 16 augusti.
Kriterier som ligger till grund för bedömningen inom chefsgruppen:
− Motivationen i personalgruppen,
− Arbetsplatser som visar en nyfikenhet, öppenhet att prova på,
− Ekonomiska aspekter.
Försöksperioden ska pågå mellan den 1 oktober 2004 – 30 september 2005
Personalchef Lena Andersson informerar vid dagens sammanträde.
Socialchef Staffan Berggren och utbildnings- och fritidschef Max Bohman kommer
att titta närmare på de arbetsställen som chefsgruppen förordat. Samverkan skall
ske med fackliga organisationer när arbetsplats slutligen har valts ut för
försöksperiod.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Socialchef Staffan Berggren redovisar i bilaga kostnader för 2-3-4 modellens
kostnader vid ett eventuellt införande vid Björkhem och Gästis.
Kommunstyrelsen beslutar
att korttidshemmet Snäckan under försöksperioden
1 oktober 2004 – 30 september 2005 får pröva en ny arbetstidsmodell som
bygger på möjlighet till förändrad årsarbetstid
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§ 106 forts.
att försöksverksamheten skall bygga på att verksamheten ska inrymmas inom
tilldelad budgetram
att framförda önskemål om utökning av vissa anställningar skall behandlas och
prövas i anslutning till nämndens budgetarbete för kommande år
att återremittera utredningen om Björkhem och Gästis till socialförvaltningen med
uppgift att minska föreslagen arbetstidsförkortning och därmed även redovisad
kostnadsökning
att ärendet bör handläggas på så sätt att behov av eventuell ytterligare
medelstilldelning kan prövas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30
november 2004.
-----
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§ 107

Fastställande av villkor för revers Norsjölägenheter AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 157
Kommunfullmäktige beslutade 2000-06-27, § 39, att lämna Norsjölägenheter AB
ett lån om 12,4 Mkr. Enligt revers av den 27 juni 2000 ska lånevillkoren för varje
nytt år fastställas av kommunstyrelsen respektive Norsjölägenheters styrelse.
Räntenivån ska delvis utgå från en upphandlad marknadsränta per 30 juni.
Ekonomienheten har i samråd med VD för Norsjölägenheter upphandlat villkoren
per 30 juni 2004 och undersökt om grunden för den totala räntenivån 5,32 procent
förändrats och så har inte skett. Norsjölägenheter AB vill i dagsläget inte amortera
på kommunens lån utan istället prioritera externa lån.
Utifrån verkställd utredning föreslår ekonomienheten kommunstyrelsen besluta
− att för tiden 1 juli 2004 – 30 juni 2005 fastställa räntevillkoren för ifrågavarande
lån till 5,32 procent, av vilket 2,72 procent i enlighet med reversens villkor ska
debiteras
− att övriga villkor i reversen ska gälla oförändrat samt
− att ingen amortering ska ske under förlängningen fram till 30 juni 2005
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för tiden 1 juli 2004 – 30 juni 2005 fastställa räntevillkoren för ifrågavarande lån
till 5,32 procent, av vilket 2,72 procent i enlighet med reversens villkor ska
debiteras
att övriga villkor i reversen ska gälla oförändrat samt
att ingen amortering ska ske under förlängningen fram till 30 juni 2005
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 108

Granskning av årsredovisning 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 158
Kommunens revisorer har granskat kommunens årsredovisning år 2003 och gjort
bedömningen att kommunens årsredovisningen i all väsentligt är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från rådet i kommunal
redovisning.
Vidare påpekar revisorerna att det inte framgår av årsredovisningens avsnitt
”Tillämpade redovisningsprinciper” att kommunen gör avsteg från god
redovisningssed. Revisorerna anser att kommunen gör avsteg på följande punkter:
Ø RKR Rekommendation nr. 7: Upplysning om pensionsmedel och
pensionsförpliktelser.
Ø RKR Rekommendation nr 2: Redovisning av garantipension, kompletterande
delpension och visstidspension.
Ø RKR Rekommendation nr 13: Redovisning av leasingavtal
Ø RKR Rekommendation nr 4.1: Skatteintäkter, vad avser tilläggsinformation.
Kommunen uppmanas att göra anpassningar så att de följer aktuella normer.
Ambitionen bör vara att det sker/förbereds redan när utkast till rekommendationer
ges ut.
Rapporten bifogas.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att åtgärda påtalade brister
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 109

Representanter till Guldrikets styrelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 159
Kommunstyrelsen beslutade 2000-06-13 att utse kommunstyrelsens ordförande
Åke Eriksson till ordinarie representant för Norsjö kommun till Guldrikets styrelse,
samt kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Lindfors till ersättare.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utse kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors som ordinarie representant
till Guldrikets styrelse samt kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Åke Holmgren
som ersättare.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 110

Avtal om samarbete vid kommunal upphandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 160
Förslag till avtal om samarbete vid kommunal upphandling mellan Skellefteå,
Norsjö och Malå kommuner har upprättats. Se bilaga
Syftet med samordnad upphandlingsverksamhet är att ge parterna en effektiv
organisation med hög kompetens för att därigenom göra korrekta och
kostnadseffektiva upphandlingar.
Avtalet skall gälla fr.o.m. 2004-07-01 och t.o.m. 2006-12-31.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna avtal om samarbete vid kommunal upphandling enligt upprättat förslag.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 111

Beslutsattestant/ersättare för ombyggnad av vattenledningsnät i
Risliden
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 161
Kommunstyrelsen har att utse beslutsattestant/ersättare för ID 9395, ombyggnad
vattenledningsnät i Risliden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestant för ID 9395, Ombyggnad vattenledningsnät i Risliden utse
Östen Öhman med Göran Hedman som ersättare
att för projektet fastställa ansvarsområde 237, vatten och avloppsverksamhet.
---Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 112

Beslutsattestant/ersättare för bostadsanpassning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 162
Kommunstyrelsen har att utse beslutsattestant/ersättare för ID 1131,
Bostadsanpassning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestant för ID 1131, Bostadsanpassning utse Ivan Grundström
med Göran Hedman som ersättare
---Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 113

Beslutsattestant/ersättare för ID 1149, Arbetsmiljö och
jämställdhet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 163
Kommunstyrelsen har att utse beslutsattestant/ersättare för ID 1149 Arbetsmiljö
och jämställdhet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestant för ID 1149 Arbetsmiljö och jämställdhet utse Lena
Andersson med Ulrika Larsson som ersättare
att för projektet fastställa ansvarsområde 210, kommunledningskontor.
---Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 114

Förändrad finansiering av ESSet-projektet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 164
Kommunstyrelsen beslutade 2003-10-14 § 173 att medfinansiera projekt ESSet,
Elektronisk samhällsservice, etapp 1 med totalt 100 397 kronor under en
projektperiod 2003-10-01—2005-11-30.
Kommunförbundet informerar i bifogad skrivelse att projektet har omformats och
en ny finansieringsbudget har upprättats. Detta beror på att det visat sig svårt att
finansiera projektet via Mål 1-medel. Av finansieringsbudgeten framgår att den
totala projektbudgeten är lägre och att kommunens medfinansiering har reducerats i
proportion till denna minskning.
Projekttiden är även ändrad till 2004-01-01—2005-12-31.
Förändringen innebär att önskad medfinansiering från Norsjö kommun blir:
32 173 kronor för år 2004
48 260 kronor för år 2005
Totalt 80 433 kronor för åren 2004-2005.
Kommunförbundet Västerbotten önskar besked om Norsjö kommun godkänner
förändringen av projektet samt den nya medfinansieringen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisade förändringar av projekt ESSet
---Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 115

Granskning av intern kontroll i redovisningsrutiner
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 165
Kommunens revisorer har granskat intern kontroll i redovisningsrutinerna är
tillräcklig. Inom ramen för detta har kommunens rutiner för utbetalning av
försörjningsstöd, debitering av barnomsorgsavgifter och äldreomsorgsavgifter
granskats.
Granskningen visar att det i kommunen saknas ett övergripande regelverk för hur
den interna kontrollen ska organiseras, styras och följas upp. Därför föreslås
kommunen anta ett reglemente för intern kontroll.
Granskningen av de interna rutinerna visar att den interna kontrollen är otillräcklig.
Attester, avstämningar, fördelning av arbetsuppgifter och behörigheter i ADBsystemen samt maskinella kontroller ej inrättas i syfte att skapa en god intern
kontroll.
Med anledning av granskningsresultaten för de enskilda rutinerna föreslås att rutinoch organisationsbeskrivningar upprättas. Av dessa ska framgå vilka
kontrollmoment som ingår i respektive rutin, hur kontrollerna ska dokumenteras
och hur eventuella felaktigheter ska rapporteras.
Se bifogad revisionsrapport.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontorets ekonomienhet att upprätta ett reglemente
för internkontroll
----Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 116

Ekonomiska rapporter per maj 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 166
Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområde samt kommunstyrelsens tekniska verksamhet redovisas enligt
bilaga
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 117

Ekonomiska rapporter per juni 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 167
Ekonomisk rapport för (kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområde) samt kommunstyrelsens tekniska verksamhet redovisas enligt
bilaga
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 118

Delårsrapport per 30 juni 2004 för Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 168
Ekonomienheten upprättar delårsrapport för första halvåret 2004 och
sammanställer den enligt kraven i lagen om kommunal redovisning.
Rapporten kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Ekonomichef Kenneth Holmgren lämnar en kort redovisning av delårsrapporten för
Norsjö kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad delårsrapport för Norsjö kommun.
-----
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§ 119

Delårsrapport per 30 juni 2004 för Norsjölägenheter AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 169
Norsjölägenheters delårsrapport presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Ekonomichef Kenneth Holmgren lämnar en kort information i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad delårsrapport för Norsjölägenheter AB.
-----
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§ 120

Representant för kommunstyrelsen till Styrgruppen för
folkhälsoarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 170
Under Folkhälsorådet i Norsjö kommun finns Styrgruppen för folkhälsoarbete.
Denna grupp består av folkhälsosamordnare Jeanette Lundberg, socialnämndens
ordförande Bernth Lindgren, utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Lars
Brännström, socialchef Staffan Berggren, utbildnings- och fritidschef Max Bohman,
1:e socialsekreterare Ulla Stenlund samt företrädare för landstinget. Styrgruppen
uppgift är att förankra de insatser som Folkhälsorådet beslutat ska genomföras,
eller att ge mandat till dem som bör genomföra insatserna samt att hitta
samverkansformer.
Under projekttiden då samordningsuppdraget med alkohol- och drogförebyggande
arbete pågår i kommunen fungerar Styrgruppen för folkhälsoarbete också som
styrgrupp för detta arbete. Alkohol- och drogförebyggande arbete utan kontinuitet
har svårt för att överleva. För att förankra information och underlätta
implementeringen av det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Norsjö kommun
skulle det vara en fördel om fler nämnder, förvaltningar finns representerade i
Styrgruppen.
Mot denna bakgrund beslutade Styrgruppen för folkhälsoarbete vid ett möte den
19 maj att kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden ska tillfrågas om intresse
att delta med en representant till denna styrgrupp.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte utse någon representant till styrgruppen med anledning av att
kommunstyrelsen redan deltar i Folkhälsorådet.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Yrkande
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar att Mikael Lindfors (s) utses som representant för
kommunstyrelsen till styrgruppen för Folkhälsorådet med Gudrun Gustafsson (c)
som ersättare
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§ 120 forts.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen samt
Lars-Åke Holmgrens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
Lars-Åke Holmgrens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att som representant för kommunstyrelsen i styrgruppen för Folkhälsorådet utse
Mikael Lindfors (s) med Gudrun Gustafsson (c) som ersättare
-----
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§ 121

Studieresa till Milano 8-11 november 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 171
Näringsdepartementet kommer att anordna en studieresa till Milano med avresa
från Arlanda måndagen den 8 november och åter Arlanda den 11 november.
Norsjö Utveckling AB har bokat två platser till denna studieresa och erbjuder
kommunen att överta den ena. Kostnaden per person är 4 500 kronor.
Arbetsutskottet beslutar
att ställa sig positiv till att medverka i studieresan till Milano
att överlämna till kommunstyrelsen att utse deltagare från Norsjö kommun
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Mikael Lindfors (s) som Norsjö kommuns representant på denna
studieresa.
-----
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§ 122

Räddningstjänsten
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 86
Räddningstjänsten har idag stora problem med rekrytering av personal till kåren i
Bastuträsk. För att kunna upprätthålla en fungerande beredskap måste vid vissa
tillfällen överlappningar ske med samma personal, vilket ibland kan vara
otillfredsställande utifrån gällande arbetstidslagstiftning. Diskussioner har förts om
att låta göra en konsekvensutredning omfattande kommunens hela räddningstjänst.
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att låta genomföra en utredning angående alternativa lösningar för en framtida
räddningstjänst
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp
att utredningsuppdraget tilldelas kommunsekreterare Lena Brännström
---Kommunstyrelsen 2004-05-25 § 57
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 172
Utredning över räddningstjänsten i Bastuträsk presenteras vid sammanträdet.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
-----
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§ 122 forts.
Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
att anordna ett informationsmöte i Bastuträsk angående räddningstjänsten för
Bastuträskområdet.
-----
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§ 123

Fortsatt IT-utbyggnad
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 173
Riksdagen har beslutat att 500 miljoner kronor omdisponeras att användas för att
anlägga IT-infrastruktur i särskilt eftersatta orter och områden. Målet är att öka
andelen anslutna hushåll och företag i områden som idag saknar täckning så att
utbyggnaden blir så likvärdig som möjligt i landets alla delar.
Västerbottens andel av omfördelade medel är 34 748 108 kronor. Länsstyrelsen
har i uppdrag att utifrån utbyggnadsläget fördela medel till kommunerna. Det finns
eftersatta orter och områden i samtliga kommuner. Särskilda brister finns i små
kommunhuvudorter som tidigare inte kunde få stöd.
Sammanfattande punkter:
• Projekt kan få stöd under perioden 2004-01-01—2005-12-31.
• Kommunen har att finna områden/orter som uppfyller förordningens kriterier
om eftersatthet. Ansökan måste ha underlag för att kunna behovsprövas.
• Kommunens IT-infrastrukturprogram kan behöva en översyn
• Projektet måste medfinansieras med 50 % och kommunen skall medfinansiera
med minst 5%.
• Det finns endast begränsade möjligheter att få utökad offentlig finansiering.
Hälften i samband med beslut och hälften när projektet är slutredovisat.
• Tillsyn och uppföljning sker på samma sätt som tidigare.
Kommunfullmäktige 2004-06-08 § 44 beslutade bland annat:
”att avsätta 1 150 000 kronor att användas för det fortsatta arbetet med
utbyggnad av IT-nätet i kommunen
att huvudinriktningen skall vara att dessa medel ska nyttjas som
medfinansiering gentemot annan finansiering såsom EU-medel, statliga
medel etc.
att för ändamålet anvisa 1 150 000 kronor ur tillgängliga likvida medel – ett
belopp som motsvarar erhållen ersättning från Svenska Kraftnät för
upplåtelse av fiber i kommunens ortssammanbindande nät
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
§ 123 forts.
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att godkänna upprättat förslag till revidering av kommunens ITinfrastrukturprogram
att genomföra en flyttning av fiberkabel från kraftledning till rör i mark
sträckan Gumboda – Kusfors till en beräknad kostnad av 248 000 kronor
att i anslutning till detta arbete anlägga ett fibernät i Kusfors by till en
beräknad kostnad av 259 400 kronor
att denna kostnad om totalt 507 400 kronor påföres/disponeras ur ID
1997…”
Norsjö kommun kan erhålla 1 847 441 kr i bidrag. För att erhålla bidraget
krävs medfinansiering med lika mycket från andra finansiärer varav minst 5 %
från kommunen.
Bedömningen i dag är att medfinansiering med EU-medel eller andra bidrag
inte är möjlig. Medfinansiering från enskilda eller företag är också mycket svår
att erhålla.
Därför föreslås att Norsjö kommun att de medel som avsattes enligt beslut i
kommunfullmäktige 2004-06-08, 1 150 000 kr utökas med ytterligare
700 000 kr i kommunala medel.
Ett nytt projekt tillskapas för utbyggnad enligt de riktlinjer som angetts i det
antagna IT-infrastrukturprogrammet vilket innebär att fibernätet i Norsjö tätort
byggs ut klart om intresse från kunderna finns, att fibernät färdigställs i Kusfors
och att fortsatt utbyggnad sker i nya byar enligt den prioriteringsordning som
angetts.
Projektet får då en total omfattning på 3,7 Mkr. IT-Västerbotten kan komma
att tillskapa ett gemensamt projekt för alla kommuner, detta är dock ej ännu
klarlagt. Alternativt kan Norsjö kommun driva projektet helt i egen regi.
Vid sammanträdet framkommer att nätutbyggnaden genom projekt Tvåan har
verksamhetsmässigt och ekonomiskt gått bättre än planerat i Sörbyn, vilket
innebär att drygt 800 000 kronor kan disponeras för andra delprojekt
avseende både ortsnät och ortssammanbindande nät.
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§ 123 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utifrån lämnad ekonomisk redovisning inrymma i projekt 2:an dels kabelflyttning
och byanät i Kusfors, beräknad kostnad 507 400 kronor, och dels del av den
fortsatta utbyggnaden av fibernätet i Norsjö samhälle i enlighet med antaget ITinfrastrukturprogram
att uppdra till IT-enheten att söka en förlängning av projekt 2: an ytterligare minst
ett halvår räknat fr.o.m. 2005-01-01
att uppdra till IT-enheten att upprätta en ansökan för den fortsatta IT-utbyggnaden i
kommunen
att ansökan ska bygga på antaget IT-infrastrukturprogram
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå ytterligare 700 000 kronor att användas för det fortsatta arbetet med
utbyggnad av IT-nätet i kommunen
att anvisa 700 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 9108, Utbyggnad av IT-nät
att som beslutsattestant för ID 9108 utse Per Boman med Thorbjörn Olsson som
ersättare
att för projekten fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
att därmed har kommunen under detta år i egna medel avsatt totalt 1 850 000
kronor för den fortsatta IT-utbyggnaden
att fastställa följande finansieringsplan för detta kommande projekt:
- Egna kommunala medel 1 850 000 kronor
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1 850 000 kronor

§ 123 forts.
Kommunstyrelsen 2004-09-07
Mikael Lindfors yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen
att kommunfullmäktige upphäver beslut 040608, § 44, 8:e att-satsen, om att 507
400 kronor som utgör kostnaden för kabelflyttning och byanät i Kusfors, ska
påföras/disponeras ut ID 1997
att denna att-sats upphävs med anledning av att kostnaderna för investeringarna i
Kusfors inryms i projekt Tvåan då kostnaden för fiberläggning i Sörbyn blivit
väsentligt billigare än beräknat.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på de två förslagen och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Mikael Lindfors yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att utifrån lämnad ekonomisk redovisning inrymma i projekt 2: an dels kabelflyttning
och byanät i Kusfors, beräknad kostnad 507 400 kronor, och dels del av den
fortsatta utbyggnaden av fibernätet i Norsjö samhälle i enlighet med antaget ITinfrastrukturprogram
att uppdra till IT-enheten att söka en förlängning av projekt 2: an ytterligare minst
ett halvår räknat fr.o.m. 2005-01-01
att uppdra till IT-enheten att upprätta en ansökan för den fortsatta IT-utbyggnaden i
kommunen
att ansökan ska bygga på antaget IT-infrastrukturprogram
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå ytterligare 700 000 kronor att användas för det fortsatta arbetet med
utbyggnad av IT-nätet i kommunen
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att anvisa 700 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 9108, Utbyggnad av IT-nät
§ 123 forts.
att som beslutsattestant för ID 9108 utse Per Boman med Thorbjörn Olsson som
ersättare
att för projekten fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
att därmed har kommunen under detta år i egna medel avsatt totalt 1 850 000
kronor för den fortsatta IT-utbyggnaden
att fastställa följande finansieringsplan för detta kommande projekt:
- Egna kommunala medel 1 850 000 kronor
- Statsbidrag (50 %)
1 850 000 kronor
att upphäva beslut 040608, § 44, 8: e att-satsen, om att 507 400 kronor som utgör
kostnaden för kabelflyttning och byanät i Kusfors, ska påföras/disponeras ut ID
1997
att denna att-sats upphävs med anledning av att kostnaderna för investeringarna i
Kusfors inryms i projekt Tvåan då kostnaden för fiberläggning i Sörbyn blivit
väsentligt billigare än beräknat.
----
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§ 124

Motion om tjänstegaranti
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 §104
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat bilagda motion från Kristdemokraterna angående tjänstegaranti i Norsjö kommun.
I motionen föreslås att kommunledningskontoret med biträde av övriga förvaltningar
får i uppdrag att:
− Ta fram en policy för de olika förvaltningarnas serviceinställning
− Tydliggöra vad förvaltningarnas ansvarsområde innebär och vad vi kan lova
− Att arbetet ska utmynna i en tydlig garanti med kompensationer till medborgare
om vi inte håller vad vi lovar.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att yttra sig i ärendet efter samråd med de
fackliga organisationerna.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 174
Kommunledningskontoret har upprättat ett yttrande, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till förslaget om införande av tjänstegaranti i den kommunala
verksamheten
att arbetet integreras med pågående arbete med införande av en ny modell för måloch resultatstyrning i kommunen
att införandet kommer att vara en omfattande och tidskrävande arbetsprocess
vilket innebär att genomförande måste ske successivt
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa en tidsram för införandet
att anse motionen som besvarad
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§ 124 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 125

Motion om namngivning av gågata i Norsjö
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 175
Folkpartiet föreslår i bifogad motion att gågatan mellan Skolgatan och Storgatan
längs Norsjö Gymnasium på ena sidan och Musikens Hus på motsatta sidan ges
namnet ”Nyggens väg”. Vid byggandet av Norsjö Gymnasium revs huset där Bertil
”Nyggen” Nygren bodde.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att gågatan mellan Skolgatan och Storgatan mellan Norsjö Gymnasium och
Musikens Hus ska få namnet ”Bertil Nygrens väg”
att motionen därmed anses som besvarad.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 126

Om- och tillbyggnad av vattenverk, Lustigkulla
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 176
Vattenverket vid Lustigkulla är i behov av reparationer. Under sommaren har ett av
de två filtren vid vattenverket gått sönder och ersattes av ett nytt filter. Tekniska
förvaltningen anser att man bör ha ett tredje filter som reserv för att minska
sårbarheten. Denna åtgärd beräknas kosta ca. 300 000 kronor.
Även åtgärder för reparation av en råvattenbrunn måste göras eftersom det läcker
in humus i brunnen.
Ingenjör Östen Öhman lämnar ytterligare information vid sammanträdet.
Kostnader för renovering av råvattenbrunnen beräknas kosta 70 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ett tilläggsanslag på 70 000 kronor till projektet
att för ändamålet anvisa 70 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 3302, Vattenverk med reservoar Norsjö
att kostnader för ett tredje filter vid Vattenverket i Lustigkulla beaktas i kommunens
investeringsbudget för 2005.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 127

Projekt Älgjägarfolkets viste
Kommunstyrelsen beslutade 040525 § 75
”att åta sig projektägarskapet för projekt ”Älgjägarfolkets viste”
att medfinansiera med 165 000 kronor för 16 månaders projekttid under åren
2004-2005, under förutsättning att övrig finansiering kan ordnas
att medel anvisas ur ID 1901, medfinansiering EU-projekt.”

Älgjägarfolkets viste har ändrats från att vara ett EU-projekt där medel söks från
Mål 1 åtgärd 5.1 till att bli ett länsprojekt där pengar söks från Länsstyrelsen
Regionala Tillväxtprogrammet åtgärd 5.1. Anledningen till detta är att Länsstyrelsen
bedömer att det finns större möjligheter att finna en godtagbar finansiering på detta
sätt.
Se bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut 040525 § 75
att godkänna den nya projektplanen med tillhörande kostnads- och
intäktsredovisning
att erforderliga medel 165 000 kronor anvisas ur ID 1901.
-----
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§ 128

Information om och samråd kring kommunstyrelsens
budgetförslag 2005
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort information om höstens
budgetarbete. Därefter sker ett samråd kring en rad budgetposter.
Ärendet föranleder inte något beslut.
-----
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§ 129
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Mikael Lindfors
04ka303 0345
04ka293 0345
04ka271 0345
04ka272 0345
04ka256 0345

Förköpsintyg
Norsjö 4:113
Tvärliden 1:10
Mensträsk 3:39
Svartlund 1:27
Svansele 10:1

04ka308
04ka345
04ka342
04ka341
04ka339

0345
0345
0345
0345
0345

Haraliden 2:6, 2:8 och Petikträsk 7:2
Bjursele 15:10
Raggsjö 1:82
Norsjö 7:37
Holmträsk 1:34

04ka335
04ka326
04ka334
04ka382
04ka381

0345
0345
0345
0345
0345

Norsjö 8:10
Bulten 3
Bjursele 2:6, 1:11
Hammaren 1
Norsjö 3:57

04ka272
04ka368
04ka383
04ka387
04ka398

0345
0345
0345
0345
0345

Svartlund 1:27
Granliden 1:34
Petiknäs 1:45
Mensträsk 1:18
Bjurträsk 1:51

Thorbjörn Olsson
04ka312 0011

Förlängt anställningsavtal
Max Bohman

Ivan Grundström
04ka258 0361
04ka284 0361
04ka296 0361
04ka282 0361
04ka394 0361
04ka396 0361
04ka343 0361
04ka333 0361
04ka367 0361

Bostadsanpassningsbidrag
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§ 129 forts.
Mikael Lindfors
03ka539 0011

Antagande av anbud – om- och tillbyggnad av
simhall samt ombyggnad av sporthall
Bygg
Nordic Bygg AB
El
NorrDon AB
Vent
Bravida Nord AB
VS
LA:s Rör AB

Kenneth Holmgren
04ka320 0040

Anstånd om betalning

Thorbjörn Olsson
04ka351 0132
04ka257 0132
04ka350 0132

Yttrande – landsbygdsstöd
Jessica Holmström
Ferra Food AB
Carinas Hundtrim

Thorbjörn Olsson
02ka084 0011

Antagande av anbud på konsulttjänster
Personlig utveckling i projekt Det värdefulla arbetet
– uppdraget tilldelas Pro Team Consulting i Norsjö.

Östen Öhman

Antagande av anbud – drift och skötsel av
gatubelysningsanläggningar i Norsjö kommun
Dr El i Norr AB

04ka307 0051
Göran Hedman
04ka369 0051

Antagande av anbud – nybyggnad av
gatubelysningsaläggning i Bjursele
El Björklund AB

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23
04ka340 0058
§ 142. Beviljande av bidrag till Norrlands
Mineraljakt 2004 med 10 000 kronor.
04ka323 0800

§ 143 Beslut att avstå från att nominera till årets
kulturkommun

04ka289 1150

§ 144 Beslut att inge ansökan att medverka i
projektet nya servicelösningar

04ka364 0010

§ 147 Beslut att avstå från att nominera till
utmärkelsen ”Årets ungdomskommun”
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§ 129 forts.
04ka314 0311

§ 150 Inga erinringar mot Vägverkets redovisning
av bidrag m.m. för enskilda vägar

04ka357 0236

§ 151 Godkännande av förslag till förordnande om
naturreservat för Bjurselliden och Flintbäcken i
Norsjö kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut
-----
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§ 130
Delegationsbeslut – personalärenden
Juni – juli 2004
Anställande av vikarierande personal
Berg Asta
Boman Max
Brännström Lena
Dahlbäck Ulf
Eriksson Maria
Forsell Bertil
Grahn-From Gunnel
Holmgren Kenneth
Holmlund Ann-Evy
Holmström Kristina
Häggling Stefan
Jakobsson Per-Erik
Johansson Anette
Larsson Birgitta
Lidén Ann-Britt
Lidén Anette
Lindahl Per-Olof
Lundgren Bertil
Nilsson Ida
Norman Mailis
Nyström Karl
Olsson Thorbjörn
Pettersson Moniqa
Sjöström Magdalena
Skoog Marie-Louise
Anställning av tillsvidareanställd personal
Kristina Holmström
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§ 130 forts.
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Boman Max
Dahlbäck Ulf
Eriksson Maria
Jakobsson Per-Erik
Nilsson Ida
Norman Mailis
Nyström Karl
Pettersson Moniqa
Omreglering av anställning
Lena Andersson
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 131
Delgivningar
Bergsstaten
04ka355 0010

Undersökningstillstånd för området Petikträsk nr
1003

04ka356 0010

Undersökningstillstånd för området Skidträskån nr
1002

04ka328 0010

Undersökningstillstånd för området Kedträsk nr
1001.

Länsstyrelsen i Västerbottens län
04ka038 0132
Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
NorrDon AB
04ka027 0133

Beslut om avslag på ansökan om servicebidrag för
Konsumbutiken i Bastuträsk

02ka401 0102

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd – CRW
Data AB.

04ka180 0132

Beslut om preliminärt beviljat landsbygdsstöd –
Energikicken.

04ka090 0132

Beslut om preliminärt beviljat landsbygdsstöd –
Stefano Rustichelli.

04ka092 0009

Samråd enligt 8 kap. 1 § Minerallagen om
bearbetningskoncession för Holmtjärn K nr 2.

02ka530 0132

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
Samhälsan AB.

04ka236 0132

Beslut om preliminärt beviljat landsbygdsstöd –
Källan Hotell Spa Konferens AB.

03ka596 0132

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
Kvarnåsens Bröd AB.
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Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd – Norsjö
såg AB.
§ 131 forts.

04ka130 0132

Beslut om preliminärt beviljat landsbygdsstöd –
Tages Byggservice i Norsjö AB.

04ka038 0132

Beslut om preliminärt beviljat landsbygdsstöd –
NorrDon AB

03ka237 0802

Godkännande av rapport om bygdeavgiftsmedel för
2003.

03ka493 0062

Beslut om godkännande av handlingsplan för
bygdemedel år 2004.

04ka257 0132

Beslut om avslag på ansökan om landsbygdsstöd –
Ferra Food AB.

04ka237 0314

Femårsplan för byggande av enskilda vägar 20042008.

04ka126 0701

Beslut om utvecklingsmedel avseende alkohol- och
drogförebyggande insatser.

04ka310 0330

Miljörapport för Norsjö avloppsreningsverk under
2003.

04ka223 0010

Fastställande av länstransportplan för Västerbottens
län 2004-2015

Kommunledningskontoret
04ka315 0130
Förslag till ägardirektiv – Norsjö Utveckling AB
01ka280 0049

Delrapport för Trähus Aurora.

04ka327 0049

Slutrapport 2003-2004 för ”Den alternativa
arbetsplatsen”

Regeringskansliet
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En svensk strategi för hållbar utveckling –
ekonomisk, social och miljömässig.

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet
03ka071 0010
Uppdaterad version av skriften ”Ett hot mot
demokratin”.
§ 131 forts.
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västerbottens län
04ka086 0711
Öppet brev angående förslaget om tillskapande av
ett center för tillgänglig information för
länsmedborgare med funktionsnedsättning.
Statens Folkhälsoinstitut
04ka311 0010

Hushållningssällskapet
00ka384 1150

Nationell kraftsamling mot tobaksbruket –
information om Tobaksuppdragets fortskridande.

Producentkatalog 2004 – Livsmedelsproducenter
och leverantörer i Västerbottens län.

Georange
04ka313 0010

Information från Georanges årsmöte 040510.

Bygg- och miljökontoret
04ka325 0010

Avtal laboratorietjänster.

Statens Folkhälsoinstitut
04ka365 0033

Förpackningsinsamlingen
04ka377 0330
Integrationsverket
04ka392 0010

Kartläggning av kommunernas organisation för
folkhälsa 2003.

Ersättning för lokalt producerad information.

Reviderad överenskommelse om utveckling av
introduktionen för flyktingar och andra invandrare.

Kommunförbundet Västerbotten
04ka399 0010
Avgifter till Kommunförbundet Västerbotten år
2005.
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Sweco VBB AB
98ka001 0108

56(57)

Besiktningsutlåtande – garantibesiktning av
överfallsdamm Norsjö – Norsjövallen.
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§ 131 forts.
Länstrafiken Västerbotten
04ka002 0000
Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i
Lycksele med ägarna i Länstrafiken i Västerbotten
AB 04-06-17.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
-----
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