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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 15 november 2004 kl. 8.30-14.45
Gruppmöte måndagen den 8 november 2004 kl, 18.30-20.30

Beslutande

Mikael Lindfors (s), ordförande
Gudrun Gustafsson (c)
Lennart Lundqvist (c)
Lars-Åke Holmgren (kd)
Gunilla Lundgren (fp)
Gunder Hjelte (s)
Jeanette Berggren (s)
Bertil Morén (v)
Britthelen Almquist (kd) §§ 149-162, 164-172

Övriga deltagande

Siv Bäckström, sekreterare
Thorbjörn Olsson, kommunchef
Lena Andersson, personalchef § 151
Kenneth Holmgren, ekonomichef § 160

Utses att justera

Paragrafer:

149 - 172

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret torsdagen den 18 november 2004

Underskrift

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

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

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

Gunilla Lundgren, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2004-11-15

Anslaget uppsatt

2004-11-18

Anslaget nedtages 2004-12-13

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö

Underskrift

................................................................................................................
Siv Bäckström
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§ 149
Dagordning
Dagordningen godkänns med följande ändringar:
Tillägg:
− Ekonomisk sammanställning – Norsjö Arena
− Information – Samhall
− Skadegörelse
− Information – gymnasieskolan
Utgår:
− Försöksverksamhet – arbetstidsmodeller
-----
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§ 150

Yttrande över rennäringens riksin tressen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 152
Länsstyrelsen i Västerbottens län har på uppdrag av Statens jordbruksverk
utarbetat underlagsmaterial inför fastställande av nya områden av riksintresse
för rennäringen. För länsstyrelsen i Västerbottens gäller det Malå, Gran, Ran,
Ubmeje, Vapsten, Vilhelmina Norra och Vilhelmina Södra samebyar.
Länsstyrelsen i Norrbotten har arbetat fram motsvarande underlagsmaterial
för samebyarna som har vinterbetesmarker i inom Västerbottens län.
Norsjö kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på föreslagna
riksintresseområden. Ärendet har skickats till bygg- och miljönämnden för
utlåtande.
Synpunkterna skall vara inkomna till Länsstyrelsen senast måndag den 27
september 2004.
Vid dagens sammanträde deltar bygg- och miljöchef Thim Bäcklund med
ytterligare information.
Arbetsutskottet beslutar
att hos Länsstyrelsen begära förlängd remisstid för ärendet samt
att anhålla om ytterligare information från Länsstyrelsen.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-15 § 200
Länsstyrelsen har beviljat förlängd remisstid och sista datum för yttrande är
nu 2004-11-26.
Ett informationsmöte kommer att hållas på Länsstyrelsen i Umeå den 27
oktober 2004 och med anledning av detta måste ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan yttrande från arbetsutskottet.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort redovisning av informationen
som hölls på Länsstyrelsen.
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§ 150 forts.
Kommunförbundet Västerbotten har därefter fått i uppdrag att upprätta ett
förslag till gemensamt yttrande från samtliga kommuner i Västerbotten.
Förslaget har följande lydelse:
”Samtliga kommuner i länet avstyrker det utsända förslaget med följande
motivering:
1. Vi finner det oacceptabelt att vi i ett samrådsförfarande inte skall få ta
hänsyn till övriga näringars intressen och behov.
2. Vi kan inte godta den föreslagna omfattande geografiska utökningen av
rennäringens riksintresseområden. För vissa kommuner innebär förslaget
en 50 procentig utökning.
3. Kommunerna i Västerbottens län hemställer att hela förslaget
återförvisas för ny beredning med de motiv som ovan anförts.”
Kommunstyrelsen beslutar
att för Norsjö kommuns del godkänna upprättat förslag till gemensamt
yttrande över förslag till utökade områden för rennäringens riksintressen.
-----
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§ 151

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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§ 151 forts.
Kommunstyrelsen 2004-09-07 § 122
Kommunstyrelsen beslutar
att anordna ett informationsmöte i Bastuträsk angående räddningstjänsten för
Bastuträskområdet.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 203
Vid arbetsutskottets sammanträde diskuteras räddningstjänsten i
Bastuträskområdet utifrån informationsmötet som hölls den 4 oktober 2004.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
---Kommunstyrelsen 2004-11-15
Vid dagens sammanträde deltar personalchef Lena Andersson med ytterligare
information i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till räddningschef Per Cederlund att upprätta förslag till nytt
beredskapsschema för personalen i Bastuträsk
att genom annonsering försöka få personal till poolen i Bastuträsk.
-----
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§ 152

Projekt “Center of Excellence Wood Nordica”
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 204
Projektet ”Center of Excellence Wood Nordica” är ett EU(mål 1)- finansierat
projekt med länsstyrelsen i Västerbotten som huvudman. Projektet är
uppdelat i följande tre insatsområden:
A. Nätverksbyggande
B. Byggsystem
C. Snickeri (Funktionsförsäljning)
Den ursprungliga budgeten har uppgått till 7 750 000 kronor. Finansiering
kommer från EU, länsstyrelsen i Västerbottens län och Nutek. Idag återstår ca
3 milj kronor av tilldelad projektbudget.
Under hösten har länsstyrelsen kontaktat Norsjö kommun och gjort en
förfrågan om kommunen har intresse att ta över projektet, då länsstyrelsens
projektledningsresurser idag har omdisponerats till andra uppgifter, i första
hand arbetsinsatser inom Barensregionen.
En tilltänkt fortsatt inriktning av projektet är en bearbetning av Storbritannien
med i princip samma upplägg som projekt Trähus Aurora Borealis. Utifrån
dagens samtal kommer ett 10-tal företag från både Västerbotten och
Norrbotten att delta. Blir det så att Norsjö kommun tar över projektet,
kommer projektledning sannolikt att lösas genom person med lokal
förankring. Dessutom erfordras resurser för projektets administration. Både
dessa delar förutsätts ske inom tilldelad projektbudget.
Ett övertagande förutsätter att länsstyrelsen medger förlängning av
projekttiden i första hand t o m 2005-12-31.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till övertagande av projektägarskapet för ”Center of
Excellence Wood Nordica” under följande förutsättningar:
- Tilltänkt projektledare kan rekryteras
- Projektadministrationen kan lösas på ett tillfredsställande sätt
- Berörda företag godkänner den aktivitetsplan, som kommer att upprättas
för den återstående projektbudgeten
- Länsstyrelsen medger en förlängning av projekttiden i första hand
t.o.m. 2005-12-31
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§ 152 forts.
Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 153

Återlämnande av del av kommunalt bidrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-27 § 193
Norsjö Allhallsförening avser att återlämna de pengar som kommunen
beviljat i samband med bildandet av bolaget Sportcenter i Norsjö AB.
Anledningen är att Allhallsföreningen har sålt bolaget med dess tillgångar.
Allhallsföreningen föreslår att dessa pengar ska användas i den pågående omoch tillbyggnaden av Norsjö sim- och sporthall.
Arbetsutskottet beslutar
att till kommunstyrelsens sammanträde 2004-10-12 begära in en redovisning
över hur beviljat bidrag har nyttjats
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 205
På grund av att revisorn var bortrest kunde efterfrågad redovisning inte
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2004-10-12.
Redovisningen har därför flyttats till nästa sammanträde 2004-11-15.
Arbetsutskottet beslutar
att redovisning över beviljat bidrag får lämnas vid kommunstyrelsens
sammanträde 2004-11-15.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Vid sammanträdet lä mnas en ekonomisk redovisning fram till och med
2002-09-29.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad delredovisning samt
att ärendet återupptas när slutredovisning föreligger.
----
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§ 154

Kvalitetsuppföljning/delutvärdering av projekt Tillväxt genom
samverkan
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 207
Kristian Rönström Konsult AB har genomfört en utvärdering som syftar till
att belysa de kvalitativa aspekterna av projekt Tillväxt genom Samverkan.
Se bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad kvalitetsuppföljning/delutvärdering av projekt Tillväxt
genom samverkan
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 155

Folkhälsopolitiskt program – Folkhälsans år
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-03-30 § 27 fick Folkhälsorådet
i uppdrag att ta fram förslag till ett folkhälsopolitiskt program. Förberedelser
inför detta arbete har påbörjats och vid Folkhälsorådets sammanträde 200409-22 togs beslut om att överlämna följande synpunkter till
kommunstyrelsen:
− Att en projektledare motsvarande 100 % måste engageras under hela 2005
för att arbetet med det folkhälsopolitiska programmet ska kunna bedrivas
på ett framgångsrikt sätt
− Att denna projektanställning även skall vara ansvarig för organisationen
kring uppmärksammandet av Norsjöprojektets 20-års jubileum 2005 –
Folkhälsans år
− Att det inom ramen för folkhälsorådets arbete inte finns möjlighet att lösa
finansieringen av folkhälsopolitiskt program
− Att finansieringen för projektanställningen på ca. 400 000 kronor måste
finna sin lösning i ett samarbete mellan Norsjö kommun, Landstinget och
eventuellt annan intressent.
− Att uppdraget med utarbetande av ett folkhälsopolitiskt program påbörjas
2005-01-01.
− Att det ur många aspekter vore önskvärt att kommunfullmäktige
proklamerar Folkhälsans år i Norsjö kommun 2005.
Arbetsutskottet beslutade 2004-09-27 § 181 att rekommendera socialchef
Staffan Berggren och socialnämndens ordförande Bernth Lindgren att
omgående ta kontakt med Landstinget för att klargöra om Landstinget är
berett att bidra med resurser när det gäller folkhälsoarbetet och
Norsjöprojektets 20-årsjubileum .
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 215
Socialnämnden och kommunstyrelsen har i respektive budgetförslag avsatt
medel för projektanställning som ska arbeta med det folkhälsopolitiska
programmet.

K:\Protokoll\KS\041115.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2004-11-15

12(41)

§ 155 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till folkhälsorådets önskemål proklamera år 2005 som
Folkhälsans år i Norsjö
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 156

Kvartalsrapport för Norsjö kommun per 3:e kvartalet 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 208
Ekonomienheten har i enlighet med gällande regler om uppföljning
sammanställt inlämnade delårsrapporter för tredje kvartalet 2004 samt
upprättat ny resultaträkning grundad på nu kända förhållanden.
Hänsyn har tagits till nya prognoser om skatter och bidrag samt
ombudgeteringar från 2003.
Sammantaget visar redovisningen på ett preliminärt årsresultat på 5,2 Mkr,
om nämndernas prognoser är tillförlitliga. Detta ska jämföras med i budgeten
beräknat positivt årsresultat på + 1 699 tkr. Det förbättrade resultatet mot
budget beror framförallt på att bidrag för LSS-kostnader ökar från 4 Mkr till
7,8 Mkr, men även på att kommunen erhållit engångsersättning från
Affärsverket Svenska Kraftnät på 1,1 Mkr för nyttjande av kommunens
fibernät. Skatteintäkter däremot kommer att bli lägre än budget beroende på
att det preliminärt utbetalade skatteunderlaget för åren 2003 och 2004 är
högre än vad det slutliga kommer att bli enligt kommunförbundets prognos.
Av 2002 års överskott skall 5 Mkr användas för underhållsåtgärder i Norsjö
sim- och sporthall. Av tilldelat utrymme kommer återstående
4,6 Mkr att kostnadsföras detta år och kommer att påverka ovan redovisade
årsresultat negativt. Detta innebär att prognos på årets resultat, när kostnader
för underhållsåtgärder 4,6 Mkr har beaktats, beräknas bli ett överskott med
600 tkr.
Redovisningen framgår av bifogade handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad kvartalsrapport för Norsjö kommun.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 157

Kvartalsrapport för Norsjölägenheter AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 209
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 godkänna upprättad kvartalsrapport för Norsjölägenheter AB.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 158

Detaljplaneändring – Kvarteret Röret
Bygg- och miljönämnden 2004-09-09 § 61
Ett förslag till detaljplan för området kring Extena plast (kvarteret
Röret) har arbetats fram av stadsarkitekt Ivar Bengtsson, Arkinova
Arkitekter, Umeå.
Detaljplaneförslaget har under sommaren 2004 ställts ut och under
utställningstiden har inga åsikter inkommit.
I arbetet med planen har man främst försökt utöka byggrätten på södra
delarna av området. Förslaget går ut på att den prickmark (mark som ej
får bebyggas) som fanns söder om plastfabriken omvandlas till byggbar
mark.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna redovisat förslag till detaljplan (daterat 2004-09-09)
att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättad och utställd detaljplan
(daterad 2004-09-09) för kvarteret Röret, Västra industriområdet,
Norsjö tätort.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 211
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisat förslag till detaljplan (daterat 2004-09-09)
att anta upprättad och utställd detaljplan (daterad 2004-09-09) för
kvarteret Röret, Västra industriområdet, Norsjö tätort.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 159

Ny modell för mål- och resultatstyrning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 212
Under senare år har Svenska kommunförbundet tillsammans med några
kommuner i olika projekt arbetat med att utveckla en ny modell för mål- och
resultatstyrning. Syftet med modellen är att förbättra den kommunala
styrningen genom bl.a. en ökad tydlighet i måldokumenten, färre konkreta
mål och mer tid för analys. Modellen bygger på teorin om balanserad
styrning, d.v.s. att planera, genomföra och följa upp verksamheten ur flera
perspektiv såsom:
-

Medborgare/Kund
Medarbetare
Arbetssätt/processer
Utveckling/Tillväxt
Ekonomi
Miljö
Demokrati

Vid en gemensam träff mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och
chefsgruppen 2004-08-31 diskuterades den nya modellen. Vid mötet enades
de närvarande politikerna om följande förslag:
Mål- och resultatstyrning:
Den nya modellen skall införas fr.o.m. budget 2006 med följande tre
perspektiv i fokus:
- Medborgare/Kund
- Medarbetare
- Ekonomi
Arbetet ska ledas av kommunledningskontorets ekonomienhet och införas
med stöd av visstidsanställd projektledare (4-6 mån). Förberedelsearbetet ska
påbörjas under första halvåret 2005 och gälla fullt ut fr.o.m.
2006-01-01. Arbetet ska koordineras med upprättat förslag om införande av
tjänstegaranti i den kommunala verksamheten.
Vision:
I det kommunala målsättningsarbetet är det viktigt att det finns en
övergripande vision - ett mål att sträva mot. En sådan vision, som inte bör
vara tidsatt, ska vara en gemensam ledstjärna för alla i kommunen. Följande
vision föreslås fastställas för Norsjö kommun:
Norsjö – En attraktiv och företagsam kommun, där kropp och själ hinner
med.
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§ 159 forts.
Grundläggande styrprincip:
Kommunfullmäktige vill understryka vikten av att samtliga nämnder håller
sig inom tilldelade budgetramar och anslag.
Kommunens styrprinciper är tydliga och innebär att vid konflikt mellan
ekonomi och verksamhet är det alltid ekonomisk ram som gäller.
Bilagor:
Till denna ingress bifogas fem OH-bilder.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att införa föreslagen modell för mål- och resultatstyrning i Norsjö kommun att
gälla fr.o.m. 2006-01-01
att fastställa övriga delförslag, som utarbetats vid ovannämnda politiker- och
chefsträff 2004-08-31
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 160

Årsbudget 2005 jämte plan för 2006-2007
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 213
Budgetförslaget bygger i grunden på de ramar som fullmäktige fastställde vid
sitt sammanträde den 8 juni. Under budgetarbetets gång har beaktats
förändrade prognoser på skatter och utjämningsbidrag och hänsyn har tagits
till en preliminär befolkningsminskning på 70 personer från första november
2003 till första november 2004. Beträffande utjämning av LSS-kostnader har
det i budget 2005 räknats med en intäkt på 9 Mkr, vilket är i
överensstämmelse med SCB:s preliminära utfall. För åren 2006 och 2007 det
räknats med en intäkt på 8,5 Mkr resp. 8 Mkr.
Sammantaget innebär budgetförslaget en förbättring av årets resultat från
vårens beräknade överskott på 2 Mkr till ett överskott på 4,4 Mkr.
Verksamhetsplanens ramar för planeringsåren 2006-2007 kan komma att
justeras i samband med kommunfullmäktiges fastställande av slutliga ramar
under våren 2005 då bättre underlag för skatter och bidrag och
befolkningsutveckling bör finnas.
Beträffande verksamheternas nettokostnader, resultatbudget, investeringar
m.m. samt budgetskrivelse från respektive styrelse/nämnd hänvisas till det
särskilt upprättade budgetmaterialet.
Samverkansförhandlingar med de fackliga organisationerna rörande
kommunstyrelsens budget och det samlade budgetförslaget har genomförts
den 14 oktober 2004.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Mikael Lindfors yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2005 till oförändrat 23:15
kronor per skattekrona
att fastställa bilagda förslag till resultat- och investeringsbudget för 2005
jämte plan för 2006-2007
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§ 160 forts.
att fastställelsen även omfattar budgetförslaget för Trepartens
renhållningsnämnd för Norsjö, Malå och Sorsele kommuner
att godkänna de av budgetberedningen gjorda justeringarna av tidigare
beslutade budgetramar för 2005 föranledda av extra tillskott till
utbildnings- och fritidsnämnden på 1 278 tkr, extra tillskott till
kommunstyrelsen på 400 tkr, extra tillskott till teknisk förvaltning på 330 tkr
och extra tillskott till kommunfullmäktige på 9 tkr
att enligt Utbildnings- och fritidsnämnden godkänna nedläggning av
skolverksamheten i Gumboda från höstterminen 2005. Kvar blir förskolan
(1 –5 år)/skolfritids Humlan i Gumboda.
att fastställa va-taxa för 2005 enligt särskild bilaga. Förslaget innebär för en
s.k. normalvilla med 150 kbm förbrukning en höjning med 3 % eller i kronor
115 kronor inkl moms
att fastställa slamtömningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga
att fastställa renhållningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga.
att fastställa gatukostnadsersättningen till oförändrat 55 kronor per kvm
(max 1200 kvm/tomt)
att fastställa priset för tomtmark i detaljplanelagt område till oförändrat 17
kronor/kvm för åkermark och 15 kronor/kvm för s.k. övrig mark
att fastställa tomtpriserna i Norsjövallen, Kvarnåsen och Bjurträsk till
oförändrat 55 kronor/kvm för åkermark och 48 kronor/kvm för s.k. övrig
mark samt att för kommunägda tomter i Svansele, där kommunen ej svarar
för drift- och underhåll av befintlig gata, debiteras 15 kronor/kvm
att fastställa hemsändningsbidraget (fraktstödet) till oförändrat 90 kronor
att upptagna resursbehov (ramar) i respektive styrelse/nämnds verksamhetsblad för 2006-2007 inte ska betraktas som beslutade ramar utan dessa kan
komma att justeras inför ramtilldelning våren 2005
att fastställa kommunfullmäktiges egen internbudget (detaljbudget) för 2005
enligt bilaga
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§ 160 forts.
Yrkanden – Gumboda skola
Lennart Lundqvist (c) yrkar
att ej godkänna nedläggning av Gumbodaskolan från höstterminen 2005
att kostnadsökningen som uppgår till 390 000 kronor föreslås finansieras
genom ett försämrat totalresultat för kommunen.
Ordföranden ställer proposition på följande förslag:
Mikael Lindfors förslag
att i enlighet med utbildnings- och fritidsnämndens förslag godkänna
nedläggning av skolverksamheten i Gumboda från höstterminen 2005. Kvar
blir förskolan (1-5)/skolfritids Humlan i Gumboda
Lennart Lundqvists förslag
att ej godkänna nedläggning av Gumbodaskolan från höstterminen 2005
att kostnadsökningen som uppgår till 390 000 kronor föreslås finansieras
genom ett försämrat totalresultat för kommunen.
Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael
Lindfors förslag.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Mikael Lindfors förslag
Nej-röst för Lennart Lundqvists förslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Mikael Lindfors förslag mot 2 nej-röster för Lennart
Lundqvists förslag antar kommunstyrelsen Mikael Lindfors förslag. Se
särskild omröstningsbilaga.
Yrkanden – renhållningstaxa
Lennart Lundqvist (c) yrkar
att renhållningstaxan för 2005 omarbetas med samma procentanslag men
fördelat på samtliga kundgrupper
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§ 160 forts.
Ordföranden ställer proposition på följande förslag:
Mikael Lindfors förslag
att fastställa renhållningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga.
Lennart Lundqvists förslag
att renhållningstaxan för 2005 omarbetas med samma procentanslag men
fördelat på samtliga kundgrupper
Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael
Lindfors förslag.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Mikael Lindfors förslag
Nej-röst för Lennart Lundqvists förslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Mikael Lindfors förslag mot 2 nej-röster för Lennart
Lundqvists förslag antar kommunstyrelsen Mikael Lindfors förslag. Se
särskild omröstningsbilaga.
Kommunstyrelsen föreslår därefter kommunfullmäktige att bifalla övriga
delar av Mikael Lindfors budgetförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2005 till oförändrat 23:15
kronor per skattekrona
att fastställa bilagda förslag till resultat- och investeringsbudget för 2005
jämte plan för 2006-2007
att fastställelsen även omfattar budgetförslaget för Trepartens
renhållningsnämnd för Norsjö, Malå och Sorsele kommuner
att godkänna de av budgetberedningen gjorda justeringarna av tidigare
beslutade budgetramar för 2005 föranledda av extra tillskott till
utbildnings- och fritidsnämnden på 1 278 tkr, extra tillskott till
kommunstyrelsen på 400 tkr, extra tillskott till teknisk förvaltning på 330 tkr
och extra tillskott till kommunfullmäktige på 9 tkr
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§ 160 forts.
att enligt Utbildnings- och fritidsnämnden godkänna nedläggning av
skolverksamheten i Gumboda från höstterminen 2005. Kvar blir förskolan
(1 –5 år)/skolfritids Humlan i Gumboda.
att fastställa va-taxa för 2005 enligt särskild bilaga. Förslaget innebär för en
s.k. normalvilla med 150 kbm förbrukning en höjning med 3 % eller i kronor
115 kronor inkl moms
att fastställa slamtömningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga
att fastställa renhållningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga.
att fastställa gatukostnadsersättningen till oförändrat 55 kronor per kvm
(max 1200 kvm/tomt)
att fastställa priset för tomtmark i detaljplanelagt område till oförändrat 17
kronor/kvm för åkermark och 15 kronor/kvm för s.k. övrig mark
att fastställa tomtpriserna i Norsjövallen, Kvarnåsen och Bjurträsk till
oförändrat 55 kronor/kvm för åkermark och 48 kronor/kvm för s.k. övrig
mark samt att för kommunägda tomter i Svansele, där kommunen ej svarar
för drift- och underhåll av befintlig gata, debiteras 15 kronor/kvm
att fastställa hemsändningsbidraget (fraktstödet) till oförändrat 90 kronor
att upptagna resursbehov (ramar) i respektive styrelse/nämnds verksamhetsblad för 2006-2007 inte ska betraktas som beslutade ramar utan dessa kan
komma att justeras inför ramtilldelning våren 2005
att fastställa kommunfullmäktiges egen internbudget (detaljbudget) för 2005
enligt bilaga
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Gustafsson (c), och Lennart Lundqvist (c)
------
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§ 161

Sammanträdesdagar år 2005
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 216
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
24
21
21
18
Tis 17

KS
Tisdag
8
8
5
31

KF
Tisdag

29

14
22
26
24
28

13
11
8
13

27
29

Beredning KSAU:
12 januari
9 februari
9 mars
6 april
4 maj

10 augusti
14 september
12 oktober
16 november

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen
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§ 161 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----
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§ 162
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-15 § 217
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Dnr 04ka242 0110
Motion inlämnad av Folkpartiet 040429 angående konstmuseum i Norsjö
kommun.
Motionen har remitterats till utbildnings- och fritidsnämnden för utredning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att notera anmälan av ovan redovisade motioner.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 163

Motion angående förändring av resebidraget i Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 112
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat bilagda motion från Kristdemokraterna angående förändring av resebidraget i Norsjö kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-11-28 § 93 att inrätta resanderabatt med
50 % för studerande vid universitet och högskolor i Umeå, Norsjö, Boden,
Luleå, Skellefteå och Lycksele med följande förutsättningar
att den studerande
− fortsätter att vara mantalsskriven i Norsjö
− studerar på heltid
− åker med allmänna kommunikationsmedel
− efter resan redovisar kostnaden till kommunen, som betalar tillbaka
50 % av kostnaden för resan retroaktivt.
Resanderabatten trädde i kraft 2001-01-01.
Lars-Åke Holmgren (kd) föreslår i sin motion att resebidraget skall gälla till
alla studieorter i Sverige, att ett beloppstak per termin införs samt att halva
skattefria beloppet (8 kr) för egen bil ersätts när allmänna kommunikationer
inte är praktiskt möjligt.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunsekreterare Lena Brännström att utreda vad de
föreslagna förändringarna i resebidraget kommer att få för konsekvenser.
---Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 218
Kommunsekreterare Lena Brännström har utrett vad de föreslagna
förändringarna i resebidraget kommer att få för konsekvenser. Se bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till bidragets ursprungliga intention att
möjliggöra ett boende i hemkommunen samt med hänvisning till
Folkbokföringslagen 7 §
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§ 163 forts.
Kommunstyrelsen 2004-11-15
Lars-Åke Holmgren (kd) lämnar följande ändringsyrkande:
”Resanderabatt med 50% för studerande vid universitet och högskolor i de
fyra nordligaste länen, d.v.s. Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och
Västernorrland. Följande förutsättningar gäller:
Att den studerande
- Fortsätter att vara mantalsskriven i Norsjö
- Studerar på heltid
- Åker med allmänna kommunikationsmedel. Där det inte är praktiskt möjligt
kan bilersättning utgå med 25% av den statliga normen (4 kr/mil)
- Efter resan redovisar kostnaden till kommunen, som betalar tillbaka 50% av
kostnaden för resan retroaktivt.
För dagpendlare gäller inget beloppstak men för övriga gäller max 750
kr/termin.
För de som studerar vid universitet och högskolor utanför de fyra nordligaste
länen kan ett beloppstak på max 375 kr/termin utbetalas förutsatt att
ovanstående kriterier uppfylls.”
Sammanträdet ajourneras för partivisa överläggningar.
Sammanträdet återupptas.
Mikael Lindfors (s) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunledningskontoret för utredning av konsekvenser av Lars-Åke
Holmgrens ändringsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen skall
återremittera ärendet.
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§ 163 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för utredande av
konsekvenserna av Lars-Åke Holmgrens ändringsyrkande.
I ärendets handläggning och beslut deltar inte Britthelen Almquist (kd) på
grund av jäv.
-----
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§ 164

Medgivande att fastighetsägare utför rengöring/sotning på den
egna fastigheten
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-15 § 219
Sammanfattning
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning
(2003:789) trädde i kraft den 1 januari 2004. Den nya lagen ger kommunen
rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför rengöring/sotning på
den egna fastigheten, om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt
betryggande sätt.
Ärende
Som följer av 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor får kommunen, efter
ansökan, medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra
sotning på den egna fastigheten om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Denna möjlighet omfattar endast
sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskont rollen även fortsättningsvis ska genomföras av sotaren. Frister för denna kontroll framgår av
Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2003:11.
Ett medgivande om att få sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant
sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.
Ett medgivande ska ha föregåtts av ett aktivt val från den enskilde vilket
innebär att denne måste ansöka hos kommunen om att få utföra sotningen
själv eller att sotningen utförs av någon annan än den som kommunen ut sett.
Kommunen kan således inte meddela föreskrifter som innebär att alla
fastighetsägare får sota själv utan beslut måste tas i varje enskilt fall efter
ansökan från fastighetsägaren.
Beslut i frågor rörande sotning i egen regi ska fattas av den nämnd som enligt
lagens 3 kap. 11 § fullgör kommunens skyldigheter. Eventuella möjligheter
att delegera beslutanderätten framgår av bestämmelserna i kommunallagen
(1991:900). I Norsjö kommun fattas beslut av kommunstyrelsen, som tillika
svarar för räddningstjänsten.
När kommunen ska behandla en ansökan har den att ta ställning till om
sotningen kan utföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Vid prövningen bör kommunen beakta:
ü anläggningens komplexitet,
ü riskbilden,
ü den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften.
K:\Protokoll\KS\041115.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2004-11-15

30(41)

§ 164 forts.
Kommunen får begära att den som ska utföra sotningen styrker att denne har
nödvändig kunskap om rengöring och brandskydd.
När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den
fastighet där denne själv är bosatt, bör kommunen ta särskild hänsyn till att
fastighetsägaren normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion
och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger
god brandsäkerhet.
Riktlinjer för att medge rätt till egenrengöring/sotning
Ansökan
Fastighetsägare som önskar sota själv ska skicka in en ansökan om detta till
kommunen. Ansökan, se bilaga, ska innehålla följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning, fastighetens adress, fastighetsägare, personnummer,
vilket rengöringsobjekt som avses och kompetens vad det gäller
rengöring/sotning.
Grunder för beslut till egenrengöring/sotning
Möjlighet till egensotning ges enbart till fastighetsägare eller någon annan i
dennes familj. Vidare förutsätts att den som ska utföra sotningen är bosatt på
fastigheten. Möjlighet för att fastighetsägaren ska låta någon annan, utöver
honom själv eller den av kommunen utsedda sotningsentreprenören, att utföra
rengöring/sotning kommer i nuläget ej att ges.
För att erhålla möjlighet till egensotning krävs nödvändiga kunskaper om
sotning och brandskydd. Den sökande måste antingen uppvisa ett
utbildningsbevis från en av kommunen godkänd utbildning eller på annat sätt
vidimera sina kunskaper. Exempel på godkänd utbildning är SBF:s kurs som
även godkänts av SRV (Statens räddningsverk) och SSR (Sveriges
skorstensfejarmästares riksförbund). Kunskap kan också inhämtas på annat
sätt som särskilt prövas.
För en- och tvåfamiljshus kan tillstånd för egensotning ges utan särskild
prövning efter att ansökan med utbildningsbevis eller uppgifter som på annat
sätt vidimerar kunskapen kommit in. För övriga anläggningar krävs särskild
prövning beträffande anläggningarnas komplexitet.
En brandskyddskontroll bör ske i anslutning till eller närmaste tiden (normalt
inom ett år) efter att ett tillstånd för egensotning utfärdats, vilket
fastighetsägaren beställer hos skorstensfejarmästaren.
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§ 164 forts.
Övriga rutiner
En kontrolljournal ska finnas där fastighetsägaren ska registrera varje
rengörings/sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid kommande
brandskyddskontroller av anläggningen eller på anmodan av kommunen.
Möjlighet till egensotning kan återkallas om det visar sig vid kommande
brandskyddskontroller att rengöring/sotning ej sker på ett från
brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. Detta ska tydligt framgå av
beslutet. Innan medgivandet återkallas ska ägaren ges möjlighet att vidta
rättelse.
Delegering
Beslut meddelas med stöd av delegationsregler för räddningstjänsten.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ovanstående riktlinjer för att medge rätt till egenrengöring/
sotning
att delegera till räddningschef i samråd med skorstensfejarmästare att bevilja
tillstånd till egenrengöring/sotning.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 165

Sotningsfrister i Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 220
Sammanfattning
Med anledning av Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) har nya
bestämmelser trätt i kraft som reglerar sotningsverksamheten. Med anledning
härav skall kommunen bland annat besluta om nya rengörings/sotningsfrister.
Förslag till nya sotningsfrister finns i bilaga "Sotningsfrister i Norsjö
kommun från och med 2005-01-01".
Föreskrifterna skall tillämpas från och med 2005-01-01 då Statens
Räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister
upphör att gälla.
Ärende
Med stöd av Lagen om skydd mot olyckor har kommunen till uppgift att se
till att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar genomförs.
För detta har kommunen tecknat avtal med skorstensfejare Charles Eriksson
och hans företag AB Norsjö Sotning.
Brandskyddskontrollen syftar till att kontrollera förbränningsanordning,
skorsten, rökkanaler och anslutande byggnadsdelar m.m. så att eldning kan
ske på ett betryggande sätt. Räddningsverket har utfärdat en föreskrift SRVFS
2003:11 där intervall och kontrollens omfattning regleras.
För rengöring/sotning skall kommunen fastställa frister (med stöd av 3 kap. 1
§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor).
”En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning)
enligt 3 kap. 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor skall ske. Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3
kap. 4 § tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilda fall.”
Förslag till frister är utformad utifrån Räddningsverkets allmänna råd SRVFS
2004:5
Samråd har skett med skorstensfejarmästaren i kommunen.
Räddningstjänsten har gjort bedömningen att Räddningsverkets frister är
tillräckliga ur brandsäkerhetssynpunkt, även om rengöring kan komma att
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§ 165 forts.
behöva ske oftare för en effektiv förbränning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
godkänna och anta föreslagna frister i bilaga "Sotningsfrister i Norsjö
kommun från och med 2005-01-01".
----Kommunstyrelsen 2004-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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34(41)

§ 166

Ekonomisk sammanställning avseende invigningen av Norsjö
Arena
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort information angående den
ekonomiska sammanställningen över invigningen av Norsjö Arena.
Se bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad sammanställning.
-----
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35(41)

§ 167

Information om Samhall och entreprenaddrift
Kommunchef Thorbjörn Olsson informerar om de diskussioner som förts i
chefsgruppen angående entreprenaddrift av olika verksamheter inom
kommunen. Ärendet har väckts av Samhall som erbjuder kommunen dessa
typer av tjänster.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
----
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36(41)

§ 168

Skadegörelse
Under den senaste tiden har det förekommit skadegörelse i framförallt Norsjö
samhälle. I vissa fall har det rört sig om allvarliga incidenter som kunde ha
inneburit skador för stora belopp.
En rad debattinlägg framförs.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att snarast anordna ett samrådsmöte
till vilket berörda nämndspresidier, närpolisen och andra intressenter inbjuds
att uppdra till tekniska förvaltningen att ta fram kostnad för att låta
gatubelysningen vara igång fram till kl. 01.00 på helger.
-----
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§ 169

Information – Gymnasieskolan
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort information om de åtgärder
som vidtagits på gymnasieskolan i Norsjö.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 170
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Lars-Åke Holmgren
03ka200 0345

Förköpsintyg
Mutten 1

Mikael Lindfors
04ka451 0345
04ka468 0345
04ka484 0345
04ka478 0345

Förköpsintyg
Pjäsörn 1:44
Talliden 1:10
Böle 1:18
Högberg 1:7

Thorbjörn Olsson
04ka257 0132

Yttrande – landsbygdsstöd
Ferra Food AB

Lena Andersson
04ka517 0029

Anmälan av facklig förtroendeman
LR

Göran Hedman

Upplåtelse av mark i samband med
installation av markvärme
Drängen 3

04ka518 0300
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 171
Delegationsbeslut – personalärenden
Oktober
Anställande av visstidsanställd personal
Berg Asta
Berggren Staffan
Boman Max
Eriksson Maria
Grahn-Frohm Gunnel
Holmström Kristina
Jacobsson Per-Erik
Johansson Anette
Lidén Anette
Lindahl Per-Olov
Lundgren Bertil
Nilsson Ida
Norman Mailis
Olsson Thorbjörn
Pettersson Moniqa
Skoogh Marie-Louise
Ström Gerd
Wargh Jenny
Anställande av tillsvidaranställd personal
Olsson Thorbjörn
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Berggren Staffan
Holmström Kristina
Lidén Ann-Britt
Norman Mailis
Pettersson Moniqa
Wargh Jenny
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 172
Delgivningar
SmåKom
04ka196 0624
Länsstyrelsen
04ka180 0132

Information om SmåKoms vänförening.

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd för
Energikicken.

04ka351 0132

Beslut om preliminärt beviljat landsbygdsstöd
för Progressus enskild firma.

04ka504 0133

Igångsättningstillstånd för Björks Lanthandel
AB.

04ka469 0800

Beslut om beviljande av bidrag till draglina,
Världens Längsta Linbana.

04ka470 0130

Regeringens budgetproposition 2004-09-20 och
effekterna för de regionala företagsstöden i
Västerbottens län.

04ka350 0132

Beslut om preliminärt beviljat landsbygdsstöd
för Carinas Hundtrim

Bergsstaten
01ka318 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Sikträsk nr 1002 i
Norsjö kommun.

01ka403 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillstånden Malånäset nr 3A och 3
B i Norsjö kommun.

01ka385 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Malånäset nr 2 i Norsjö
kommun.

01ka372 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Malånäset nr 1A i
Norsjö kommun.
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§ 172 forts.
Vägverket
04ka491 0240

Erbjudande att kostnadsfritt få nyttja
informationssystemet STRADA, till hjälp vid
framtagande olycksstatistik.

Renhållningsverksföreningen, RFV
04ka479 0010
När ett plus ett blir tre – om samverkan inom
kommunal avfallsverksamhet.
Mikael Lindfors
02ka238 0224

Skrivelse till Kenneth och Irene Andersson
angående fritidshus i Sörbyn.

Polismyndigheten i Västerbottens län
04ka471 0000
Information och underrättelse om skadegörelse
vid byggnader intill elljusspåret, Norsjö.
Umeå Tingsrätt, miljödomstolen
04ka352 0010
Kungörelse – miljödomstolsmål, gruva vid
Maurliden, Norsjö kommun.
Personalgruppen på Gästis
04ka457 0026
Skrivelse om arbetssituationen på Gästis.
Kommunförbundet Västerbotten
04ka520 0010
Hur håller man balansen? Rapport om
erfarenheter som gjorts i och delvis utanför
länet.

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
-----
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