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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 14 december 2004 kl. 08.30-14.20
Gruppmöte måndagen den 13 december 2004 kl. 18.30-20.30

Beslutande

Mikael Lindfors (s), ordförande
Gudrun Gustafsson (c)
Lennart Lundqvist (c)
Lars-Åke Holmgren (kd) §§ 173-288
Gunilla Lundgren (fp)
Gunder Hjelte (s)
Veronica Hjelte (s), tjänstgörande ersättare för Jeanette Berggren (s)
Bertil Morén (v)
Britthelen Almquist (kd)
Birgitta Hedberg (fp) icke tjänstgörande ersättare §§ 173-188
tjänstgörande ersättare för Lars-Åke Holmgren (kd) §§ 189-194
Anders Nilsson (c) icke tjänstgörande ersättare §§ 173-194
Siv Bäckström, sekreterare
Thorbjörn Olsson, kommunchef
Jeanette Lundberg, folkhälsosamordnare §§ 174-175
Ulrika Larsson, personalsekreterare § 174
Karin Fällman och Maria Carlsten, Guldriket § 176
Staffan Berggren, socialchef § 189
Ann-Ewy Holmlund, Bemanningsenheten § 191
Lena Brännström, kommunsekreterare § 190

Övriga deltagande

Utses att justera

Gunilla Lundgren

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret måndagen den 20 december 2004

Underskrift

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

Paragrafer:

173 - 194

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

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

Gunilla Lundgren, justerare
____________________________________________________________________________ ______________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2004-12-14

Anslaget uppsatt

2004-12-17

Anslaget nedtages 2005-01-11

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift

................................................................................................................
Siv Bäckström
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§ 173
Dagordning
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
− Avtal rörande näringslivs- och turismtjänster
− Information om bemanningsenheten
-----
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§ 174

Information om utvärdering av 9-punktsprogrammet
Folkhälsosamordnare Jeanette Lundberg och personalsekreterare Ulrika
Larsson lämnar information om arbetet med utvärdering av
9-punktsprogrammet.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 175

Presentation av resultat från drogvaneundersökningen 2004
Folkhälsosamordnare Jeanette Lundberg presenterar resultatet av årets
drogvaneundersökning.
För andra året i rad har Norsjö kommun deltagit i Skellefteå kommuns årliga
drogvaneundersökning. Denna undersökning har kunnat genomföras tack
vare ett nära samarbete med Fritidskontoret samt Gymnasiekontoret i
Skellefteå och FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå). Nytt för i år är att
även Malå kommun ingår i undersökningen.
Undersökningen är en totalundersökning som genomförts bland grundskolans
årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i Norsjö kommun. Resultaten jämförs där
det är möjligt med både Malå kommun och Skellefteå kommun samt den
riksundersökning som genomförts av Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN).
Rapporten delades ut vid gruppmötet. Se aktbilaga daterad 2004-12-02.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 176

Information om Guldriket
Karin Fällman och Maria Carlsten, projektledare för projekt Guldriket,
informerar om hur Guldriket ser ut i dag och vad som händer inom projektet.
Guldriket är ett projekt som drivs av Malå, Skellefteå, Lycksele och Norsjö
kommun.
Idag har Guldriket följande 19 medlemmar:
1.
2.
3.
4.
5.

Sagabiografen i Adak
Malå Sameby
Malå Geomuseum
Malå Hotell
Underjordskyrkan i
Kristineberg
6. Källan Spa och Konferens
7. Världens Längsta Linbana
8. Jakt och vildmarksäventyr

9.Dahlbergsgården
10. Norsjö Hotell
11. Svansele Vildmarkscenter
12. Bastuträsk kulturbyggnader
13. Jörnsgården
14. Ringvor i Rengård
15. Österjörn med grannbyn Fjällboheden
16. Bergrum Boliden
17. Varuträsk Mineralpark
18. Malmia Hotell
19. Forum Museum Rönnskär

Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 177

Ekonomiska rapporter per oktober månad 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 228
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 2004-12-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 178

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 lämnas en ekonomisk redovisning fram till och med
2002-09-29.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad delredovisning samt
att ärendet återupptas när slutredovisning föreligger.
---Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 230
Vid sammanträdet delas redovisning ut för perioden
2001-05-07—2004-09-30.
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§ 178 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad redovisning
att de av Allhallsföreningen återlämnade beloppet överförs till kommunens
likvida medel.
----Kommunstyrelsen 2004-12-14
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 179

Utvärdering av friskvårdssatsningen 2003 samt mål för 2004.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 231
Friskvårdssatsningen har nu genomfört sitt tredje verksamhetsår. Under året
har friskvårdsgruppen fortsatt att erbjuda en mängd olika aktiviteter som är
kostnadsfria för kommunens medarbetare. Dessa är motionssim, styrke- och
cirkelträning, innebandy, guigong, stavgång, lättgympa och vattengymnastik.
Under året har vi också haft bokade tider i sporthallen för möjlighet till egna
aktiviteter. Möjlighet till massage på arbetstid har också under 2003 funnits
och där har friskvårdsgruppen sponsrat till viss del. Under året har även
möjlighet till sponsring av träningskort på bl.a. Jump In införts.
Under 2003 har vi fortsatt vår utbildningsserie när det gäller enklare ryggoch nackmassage. Utbildningen som genomförts är en påbyggnadskurs till
den utbildning som genomfördes under 2002. Huvudtanken med att utbilda
”massörer” är att man ute på arbetsplatserna ska kunna förebygga med
enklare rygg- och nackmassage.
Friskvårdsgruppen har också under året följt projektet ”Friskt Vågat”. Detta
projekt ska ses som en början till att vi under 2004 har startat upp försöket
med motion på arbetstid för alla kommunens medarbetare.
Följande evenemang förutom ovanstående aktiviteter har genomförts under
2003:
Ø Uppstart februari 2003. Prova på dag med olika aktiviteter som
innebandy, vollyboll, vattengympa, badminton samt tipspromenad.
Ø Vår Lufsen maj 2003. Promenad runt Prästudden/Näset. Avslut på
hembygdsområdet med fika. Cirka 120 personer deltog
Ø Aktivitetskväll på hembygdsområdet med avslut av konditionstävling
nr 2. Totalt deltog 155 personer i konditionstävling nr 2. Vinnande
arbetsplatser var socialkontoret samt Vinkelbo Natt som vann en
weekend respektiv en Må-bra dag på Källan SPA.
Ø Uppstart september 2003. Promenad längst elljusspåret med olika
aktiviteter.
Ø Jul-SPA samarrangemang med Sim- och sporthallen.
Utvärdering av uppsatta mål 2003
Mål:
Att 60% av Norsjö kommuns medarbetare deltar i någon av de erbjudna
aktiviteterna eller motionerar på egen hand.
Friskvårdsgruppen kan konstatera att i genomsnitt har cirka 38% deltagit i
någon av de erbjudna aktiviteterna och/eller motionerat på egen hand.
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§ 179 forts.
Siffran är densamma som för 2002 Vad som bör påpekas är att socialas
medarbetare har ökat antalet motionspass mellan åren 2001 till 2003 med
73% och utbildning och fritid har ökat antalet motionspass med 28%.
Friskvårdsgruppen konstaterar att målet för hela kommunen inte har uppnåtts.
1. Mål
Att sjuklönekostnaderna minskar med 10 %.
Friskvårdsgruppen konstaterar att sjuklönekostnaderna har ökat med 10 %.
Dock ska vi observera att kommunen fick utökat ansvar för de första 21
kalenderdagarna i varje sjuklöneperiod from 2003-07-01. Tidigare hade
arbetsgivaren sjuklöneansvar för de första 14 kalenderdagarna i varje period.
Kommunens ökade kostnader för den tredje sjuklöneveckan beräknades till
ungefär 162 500 kr exkl. sociala avgifter. Siffran är räknad på halvårsbasis
Glädjande är dock att sjukfrånvaron mellan åren 2002 och 2003 har minskat
med några tiondels procentenheter.
Friskvårdsgruppen konstaterar att målet inte har uppnåtts und er året.
2. Mål
Att genom ökad kunskap och ökat hälsomedvetande skapa ett ökat
ansvarstagande och engagemang för ett hälsobefrämjande arbete och
förhållningssätt på alla nivåer.
Friskvårdsgruppen konstaterar att i kommunens 9-punktsprogram mot ökad
hälsa i arbetslivet har två föreläsningsdagar anordnats varav en i samarbete
med kommunens friskvårdsgrupp. Dagarna har riktat sig dels till
personalledare och friskvårdsombud samt till alla kommunens medarbetare.
Första tillfället var tänkt som en inspirationsdag för personalledarna och
friskvårdsombuden i deras arbete med friskvård. Under dagen deltog bl.a.
personal från Skellefteå sjukvård som tog upp ämnen som hälsofrämjande
arbetsplatser, fysisk aktivitet, kost stress och sömn. Vid andra tillfället som
vände sig till alla medarbetare i kommunen handlade seminariet om ”stress
och andra hälsofaror”.
Friskvårdsgruppen konstaterar att målet har uppnåtts under året.
3. Mål
Att den upplevda hälsan och arbetstillfredsställelsen på våra arbetsplatser
förbättras.
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§ 179 forts.
Samtliga anordnade arrangemang har som mål att stärka hälsan och
arbetstillfredställelsen ute på våra arbetsplatser.
4. Mål
Att under 2003 utarbeta verktyg som gör att målen 3 och 4 går att mäta.
Friskvårdsgruppen konstaterar att under 2004 kommer en medarbetarenkät att
skickas ut där man kommer att kunna mäta mål 3 och 4.
Förslag till nya mål för 2004
• Att 60% av Norsjö kommuns medarbetare deltar i någon av de erbjudna
aktiviteterna eller motionerar på egen hand.
• Att sjuklönekostnaderna minskar med 10%.
• Att genom ökad kunskap och ökat hälsomedvetande skapa ett ökat
ansvarstagande och engagemang för ett hälsobefrämjande arbete och
förhållningssätt på alla nivåer.
• Att den upplevda hälsan och arbetstillfredsställelsen på våra arbetsplatser
förbättras.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad utvärdering samt att anta föreslagna mål för
verksamhetsåret 2004.
---Kommunstyrelsen 2004-12-14
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar som tillägg till arbetsutskottets förslag att
föreslagna mål även ska gälla verksamhetsåret 2005
Efter avslutad överläggning beslutar kommunstyrelsen att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på
tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.
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§ 179 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad utvärdering samt att anta föreslagna mål för
verksamhetsåren 2004-2005.
-----

K:\Protokoll\KS\041214.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2004-12-14

04ka506 1150

13(41)

§ 180

Medfinansiering – BioFuel Region
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 232
Föreningen BioFuel Region (BFR) har ett trettiotal medlemmar, 10 av 15
kommuner i Västerbotten, Landsting och Länsstyrelse samt universitet)
BioFuel Region målsättning är att genom regional samverkan utveckla och
och introducera förnyelsebara drivmedel baserade på cellulosaråvaror från
skog, åker och återvinning. Därigenom hoppas man vara självförsörjande på
drivmedel inom transportsektorn till 2030.
Målet för BioFuel Region är att bli en världsledande region inom stora delar
av kedjan för utveckling av kunskap och teknik, för produktion och
användning av cellulosabaserade biodrivmedel.
Norsjö kommun fick under 2003 förfrågan om deltagande i BioFuel Region
och arbetsutskottet beslutade 2003-09-29 § 181 att inte lämna
medfinansiering.
Kostnaden är 6 kronor per kommuninnevånare/år, totalt 80 000 kronor
fördelat på 30 000 kronor för år 2005, 25 000 kronor för år 2006 och 25 000
kronor för år 2007, som insats och medfinansiering i projektet BioFuel
Region etapp 1. Insatsen inkluderar årlig medlemsavgift i föreningen BioFuel
Region.
Michael Jalmby, BioFuel Region deltar vid sammanträde och lämnar
ytterligare information.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-12-14
Yrkanden
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar
att kommunstyrelsen inte lämnar bifall till att medfinansiera BioFuel Region
Gunder Hjelte (s) yrkar
att Norsjö kommun medfiansierar BioFuel Region med 30 000 kr för år 2005
att medel disponeras ur ID 1105, Kommunstyrelsens förfogande
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§ 180 forts.
att kostnaderna påföres ID 1998, BioFuel Region.
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Gunder Hjeltes förslag.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Gunder Hjeltes förslag
Nej-röst för Lars-Åke Holmgrens förslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Gunder Hjeltes förslag mot 4 nej-röster för Lars-Åke
Holmgrens förslag antar kommunstyrelsen Gunder Hjeltes förslag. Se särskild
omröstningsbilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera projekt BioFuel Region med 30 000 kr för år 2005
att medel disponeras ur ID 1105, Kommunstyrelsens förfogande
att kostnaderna påföres ID 1998, BioFuel Region.
------
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§ 181 A

Avtal om samverkan mellan Malå, Norsjö och Skellefteå
kommuner inom bygg- och miljöområdet
Förslag till avtal om samverkan mellan Malå, Norsjö och Skellefteå
kommuner inom bygg- och miljöområdet har upprättats. Se bilaga.
Avtalet syftar till att möjliggöra samverkan mellan avtalets parter inom de
verksamhetsområden som omfattas av kommunernas skyldigheter och arbete
på bygg- och miljöområdet. Samverkan syftar till att genom samnyttjande av
personal och utrustning uppnå en effektiv organisation som möjliggör att
parterna har tillgång till hög kompetens inom rubricerat område.
Avtalet skall gälla 2005-01-01—2005-12-31.
Arbetsutskottet beslutar
att avvakta bygg- och miljönämndens ställningstagande i ärendet
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 232
Bygg- och miljönämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde
2004-12-06.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Bygg- och miljönämnden 2004-12-06 § 96
Bygg- och miljönämnden beslutar
att anta upprättat samverkansavtal mellan Malå, Norsjö och Skellefteå
kommuner inom bygg- och miljöområdet som sitt eget samt
att att föreslå kommunstyrelsen att godkänna avtalet inom ramen för
samarbetsprojektet Trekom Norr.
----Kommunstyrelsen 2004-12-14
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§ 181 A forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna avtal om samverkan mellan Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner
inom bygg- och miljöområdet enligt upprättat förslag.
-----
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§ 182 B

Avtal rörande näringslivs- och turismtjänster
Vid sammanträdet presenteras förslag till avtal rörande näringslivs- och
turismtjänster. Se bilaga.
Norsjö Utveckling AB har godkänt avtalet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till avtal rörande näringslivs- och
turismtjänster.
----
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§ 182

Finansiell samordning/samordningsförbund i Västerbotten
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-23 § 60
Genom en ny lag (SFS 2003:1210) kan försäkringskassan, landstinget,
länsarbetsnämnden och en eller flera kommundelar i ett län bilda
samordningsförbund för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Alla fyra parter måste vara med men flera förbund inom samma län kan
bildas.
Syftet med den finansiella samordningen är att samhällets resurser ska kunna
användas mer effektivt till insatser för människor som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga
till förvärvsarbete.
Ett samordningsförbund är en ny form av offentligrättslig juridisk person, där
bestämmelserna för Kommunalförbund med direktion i tillämpliga delar
gäller.
De fyra samverkande parterna ska ekonomiskt bidra med lika stora andelar,
d.v.s. de kommuner som ingår i ett förbund ska svara för 25 % av förbundets
finansiering. Berörda kommuner träffar överenskommelse om fördelningen
dem emellan. Försäkringskassan ges möjlighet att disponera högst 5 % av de
budgeterade kostnaderna för sjukpenning till finansiell samordning. De
pengarna utgör statens samlade andel, alltså även länsarbetsnämndens del.
Arbetsutskottet beslutar
att i princip ställa sig positiv till bildandet av ett samordningsförbund
att ta slutlig ställning i frågan när finansieringsdelen har presenterats.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 235
Arbetsutskottets förs lag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva arbetsutskottets beslut 2003-03-23 § 60 att i princip ställa sig
positiv till bildandet av ett samordningsförbund
att för närvarande avstå från medlemskap i samordningsförbundet.
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§ 182 forts.
Kommunstyrelsen 2004-12-14
Kommunstyrelsen beslutar
I enlighet med arbetsutskottets förslag
----
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§ 183

Remiss av förslag till skogliga sektorsmål
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 236
Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten önskar få synpunkter på bifogat förslag
till skogliga sektorsmål för Västerbottens län.
De skogspolitiska målen är övergripande och behöver konkretiseras för att ge
vägledning för vårt nyttjande av skogarna. Skogsstyrelsen har nyligen tagit
fram natio nella skogliga sektorsmål. På länsnivå har Skogsvårdsstyrelsen
uppdraget att ta fram regionala skogliga sektorsmål.
Vissa av målen har redan fastställts inom ramen för arbetet med de regionala
miljömålen, och särskilt Levande skogar. De målen finns med även här för att
ge en helhetsbild.
Målen har tagits fram efter samråd med det skogliga sektorsrådet. Ett
samrådsmöte om skog och skogsbruk har även hållits inom ramen för det
pågående arbetet med strategier för hållbar utveckling i länet (Grupp 4 Mark,
vatten, biologisk mångfald, livsmedel och turism). Vid det samrådsmötet
deltog företrädare för kommuner, skogsnäringen, rennäringen och ideella
organisationer i länet.
Bygg- och miljökontoret och tekniska förvaltningen har tagit del av remissen.
NUAB kommer att informera representanter för skogsnäringen för att fånga
upp deras synpunkter i ärendet.
Synpunkter på detta förslag ska vara inne hos Skogsvårdsstyrelsen senast den
17 januari 2005.
Bygg- och miljökontoret har lämnat yttrande enligt bilaga. Övriga synpunkter
beräknas kunna redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde
2004-12-14.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-12-14
Kommunstyrelsen beslutar
att Norsjö kommun samtycker i bygg- och miljönämndens yttrande och
lämnar övriga delar av remissen utan egna synpunkter.
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§ 184

Medlemskap i ”Nätverket för kooperativt och socialt företagande”
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 237
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att tillhandahålla medlemmarna information, utbildning och
rådgivning om kooperativt och socialt företagande.
Vidare ska föreningen:
− Skapa nya arbetstillfällen samt utveckla nya välfärdslösningar i
Västerbottens län
− Aktivt verka för att utbildning om kooperation och den sociala ekonomin
kommer till stånd inom grund-, gymnasie- och folkhögskolorna samt inom
universitet och studieförbunden
− Initiera och stödja forskning och utveckling inom områdena kooperation
och den sociala ekonomin samt
− Samla dem som tror på kooperation och socialt företagande till
gemensamma krafttag.
Norsjö kommun har varit medlem i föreningen en period under åren 19992001.
Medlemsavgiften utgör tre procent av basbeloppet (39 300 kr för år 2004)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ansluta sig som medlem i ”Nätverket för kooperativt och socialt
företagande”
att medel anslås ur ID 1100, kommunstyrelse
----Kommunstyrelsen 2004-12-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 185

Riktlinjer för medelsförvaltning för Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 238
Kommunstyrelsen beslutade 1997-01-14 § 14 att anta riktlinjer för
medelsförvaltning för Norsjö kommun. Dessa riktlinjer har nu reviderats.
Med anledning av att ekonomichef Gunnar Lindberg gått i pension bör
lämnade delegationer och uppdrag ändras.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyre lsen beslutar
att fastställa av kommunledningskontoret 2004-11-19 utarbetat förslag till
riktlinjer (policy) för medelsförvaltning för Norsjö kommun
att till ekonomichef Kenneth Holmgren och ekonomisekreterare Elaine
Abrahamsson var för sig delegera rätten att besluta i upplåningsärenden
att till Kenneth Holmgren och Elaine Abrahamsson var för sig ge fullmakt att
placera kommunens likvida medel, samt
att erforderliga handlingar i detta sammanhang undertecknas av två i förening
och gäller för ekonomichef, ekonomisekreterare och assistenter vid
kassafunktionen.
----Kommunstyrelsen 2004-12-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 186

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)
Hemtjänsten Svansele/Bjurträsk/Åmliden (2-3-4 modellen)
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§ 186 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
Personalc hef 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 § 106
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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§ 186 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.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 214
Socialchef Staffan Berggren har i bifogade utredning om Björkhem och
Gästis minskat den tidigare föreslagna arbetstidsförkortningen. Kostnaderna
för 2-3-4 modellens införande på Gästis kommer därmed att uppgå till 135
000 kr/år och på Björkhem ca 40 000 kr/år.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 239
Samverkan med personal och fackliga organisationer kommer att ske under v.
49 och med anledning av detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----Kommunstyrelsen 2004-12-14
Samverkan har skett med berörda fackliga organisationer och
samverkansprotokoll bifogas.
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§ 186 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med begäran om ett klart ställningstagande från
socialnämnden.
-----
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§ 187

Centrum för tillgänglig information för personer med
funktionsnedsättning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 240
Landtinget och kommunförbundet i Västerbotten har utrett frågan om
bildandet av ett gemensamt centrum för tillgänglig information för personer
med kommunikationshandikapp. Utredningen presenterades vid
Kommunförbundets styrelsesammanträde den 6 februari 2004.
Landstinget föreslås vara huvudman med länets kommuner, länsbibliotek och
Umeå Universitet som övriga intressenter. Centrumet föreslås lokaliseras till
Skellefteå. I utredningsförslaget presenteras även förslag/exempel på
arbetsuppgifter och bemanning av centrumet. Vid ett genomförande måste
givetvis en detaljplan upprättas med medverkan från alla berörda parter.
Någon exakt kostnadsberäkning för den föreslagna verksamheten finns inte i
utredningen, men har beräknats till totalt ca 2 miljoner kronor per år.
Landstingen föreslås svara för 50 % av driftskostnaderna och 50 % föreslås
fördelas mellan kommunerna.
Norsjö kommun behandlade ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 200403-23 § 61 och beslutade att lämna in yttrande som socialchef Staffan
Berggren upprättat. Se bilaga.
I yttrandet sägs bland annat följande:
”Konstruktionen av finansieringen av verksamheten får anses
tillfredsställande. Den förutsätter dock att alla intressenter är beredd att gå
in i verksamheten.”
I dagsläget har nu åtta kommuner lämnat positivt besked om deltagande,
(Bjurholm, Skelleft eå, Malå, Åsele, Robertsfors, Dorotea, Sorsele och
Lycksele)
Norsjö kommun har därför att ta ställning till deltagande under dessa
förutsättningar.
Arbetsutskottet beslutar
att medverka i ”Centrum för tillgänglig information för personer med
funktionsnedsättning” under förutsättning att beräknad finansieringsdel för
Norsjö kommun inte förändras.
----K:\Protokoll\KS\041214.doc
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§ 187 forts.
Kommunstyrelsen 2004-12-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 188

Förslag till policy för lönesamtal i Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-27 § 190
Kommunstyrelsen beslutade i december 2003 om en ny lönepolicy i Norsjö
kommun. Policyn gäller from 2004-01-01. Bakgrunden till att en ny policy
antogs var bl.a., behovet av ett dokument som är anpassat till de lagar och
centrala löneavtal som idag gäller inom den kommunala sektorn. De fackliga
organisationerna deltog i nära samverkan med arbetsgivaren under arbetet
med en ny lönepolicy.
Under arbetets gång diskuterades hur vi skulle kunna hantera de centrala
löneavtalens intentioner från att gå från ett centraliserat sätt att förhandla
löner till en modell som i högre grad sätter fokus på lönesamtal mellan den
enskilde chefen och medarbetaren det s.k. huvudspår. Huvudspåret finns i
avtalen mellan Sv. Kommunförbundet och Lärarorganisationerna,
Vårdförbundet och SACO-organisationerna. Övriga fackliga organisationer
har också öppningar utifrån att de lokala parterna kan träffa överenskommelse
om att hantera de lokala löneöversynerna på ett annat sätt än traditionella
löneöversyner.
Under våren 2004 träffade arbetsgivaren representanter för SKTF som
framförde att man from 2005 ville ha möjlighet att pröva på en ny
lönemodell. Utgångspunkten för deras uppfattning var att de medarbetare
som vill måste få möjlighet att tillsammans med sin närmaste chef samtala
om sin lön kopplat till verksamhetens mål och sitt eget arbetsresultat för att
därigenom bl.a. få en ökad förståelse för varför man har en viss lön.
Utifrån dessa diskussioner så har arbetsgivaren och de fackliga
organisationerna arbetat fram en lönesamtalsmodell som ska stödja de
centrala löneavtalens målsättning med att tydliggöra kopplingen
verksamhetens mål, resultat och lön. Samtidigt som det sätter medarbetaren
och verksamheten i centrum.
I detta dokument lyfter vi också fram två andra viktiga faktorer som måste
finnas för att man ska kunna genomföra lönesamtal utifrån de centrala
löneavtalens intentioner nämligen vikten av verksamhetsmål och arbetet med
de individuella kriterierna. Vi har också arbetat fram en mindre modell som
visar på några viktiga punkter hur arbetsplatserna kan arbeta med att bryta ner
de centrala individuella lönekriterierna till att passa mot den egna
verksamheten. Modellen bygger på de centrala löneavtalen. Huvudsyftet med
detta dokument är dock själva lönesamtalsmodellen.
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§ 188 forts.
Självfallet är det så att det mesta arbetet måste ske på varje arbetsplats. Vår
förhoppning är dock att man kan få stöd i den processen utifrån denna policy.
Policyn samverkades 22 september med de fackliga organisationerna och
delas ut till arbetsutskottet vid dagens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-10-12 § 143
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till policy för lönesamtal i Norsjö kommun.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 241
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2004-10-12 § 143 att föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till policy för lönesamtal i
Norsjö kommun
att anta upprättat förslag till policy för lönesamtal i Norsjö kommun.
----Kommunstyrelsen 2004-12-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 189

Resursförstärkning inom individ- och familjeomsorg p.g.a ökat
behov av budget-/ekonomirådgivning och utredningar för
skuldsanering
Socialnämnden 2004-09-15 § 60
Under 2004 har det i Norsjö, liksom i många andra kommuner, blivit en
kraftig ökning av antalet ärenden som gäller budget-/ekonomirådgivning och
utredningar för skuldsanering. Under en tid har IFO:n fått förstärka med
0,25 % tjänst för att starta upp de nödvändiga utredningarna och ge råd och
stöd i ekonomifrågor. Eftersom anhopningen av ärenden inte kan betraktas
som tillfällig och att medel egentligen saknas för att klara
resursförstärkningen bör socialnämnden ta ställning till hur dessa ärenden
skall hanteras framgent.
Ulla Stenlund och Catarina Lindgren föredrar ärendet i nämnden.
Socialnämnden ser behovet av resurstillskott vad gäller ekonomisk
rådgivning och utredning av skuldsanering, liksom problem att klara av
tillsyn och handläggning av serveringsärenden. Nämnden ser inte möjligheter
att rymma detta i egna ramar varför nämnden vänder sig till kommunstyrelsen
med begäran om resursförstärkning motsvarande 0,5 tjänst.
Socialnämnden beslutar
att uppdra till socialchef Staffan Berggren att tillställa kommunstyrelsen en
skrivelse i ärendet
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 227
Socialchef Staffan Berggren har i bifogade skrivelse anhållit om
resursförstärkning motsvarande 0.50 tjänst. Detta innebär ett tillskott på
200 000 kr/år fr.o.m. 2005.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte lämna bifall till anhållan om resursförstärkning
att diskussionen om resurstillskott tas upp i samråd med Trekom norr.
-----
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§ 189 forts.
Kommunstyrelsen 2004-12-14
En rad debattinlägg framförs.
Sammanträdet ajourneras för partivisa överläggningar.
Sammanträdet återupptas.
Socialchef Staffan Berggren lämnar ytterligare information i ärendet.
Tilläggsyrkande
Lennart Lundqvist (c) yrkar som tillägg till arbetsutskottets förslag
att frågan ska prioriteras i Trekom Norr
Efter avslutad överläggning beslutar kommunstyrelsen att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på
Lennart Lundqvists tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat
att bifalla yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte lämna bifall till anhållan om resursförstärkning
att diskussionen om resurstillskott tas upp i samråd med Trekom norr.
att frågan ska prioriteras i Trekom Norr
----
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§ 190

Trafikförsörjningsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29 § 229
Kommunsekreterare Lena Brännström informerar om arbetet med
trafikförsörjningsplanen. Med anledning av skoltidsprojektet som
Länstrafiken arbetar med, har inte varit möjligt att ta fram förslag till
trafikförsörjningsplan ännu.
Förslag beräknas kunna presenteras till kommunstyrelsens sammanträde
2004-12-14.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information.
----Kommunstyrelsen 2004-12-14
Kommunsekreterare Lena Brännström lämnar ytterligare information vid
sammanträdet.
Under försommaren 2004 påbörjade Länstrafiken en översyn av trafiken som
i huvudsak berörde gymnasieskjutsarna. Syftet var att försöka dra ner på
antalet bussar i trafik och i möjligaste mån samnyttja bussarna mellan olika
kommuner. Då kommunerna, och främst företrädarna för skolorna, ansåg att
man behövde mer tid på sig för att fördjupa sig i frågorna har man avbrutit
arbetet inför utarbetandet av årets trafikförsörjningsplaner. Arbetet fortsätter
men andra aspekter än skoltiderna skoltiderna tas med. Kommunerna kommer
också att vara mera involverade i processen.
Trafikförsörjningsplan för 2005/2006 har utarbetats utifrån kommunens
önskemål och i enlighet med de direktiv till uppläggning som Länstrafiken
föreslagit. Se bilaga.
Från och med 2005 skall kommunen beställa den trafik man behöver inom
kommunen. Kostnaden är helt och hållet kommunal medan den trafik som
bedrivs mellan kommuner beställs och bekostas av Landstinget.
Kommunstyrelsen bör beakta följande punkter i planen:
Fysiska åtgärder som behövs för att förbättra kollektivtrafiken
- Av och påstigningsplatser för skolskjutsar bör ses över och trafiksäkras.
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§ 190 forts.
Trafiksäkerhet
- Samtliga fordon skall vara utrustade med bilbälten
- På sikt bör krav på alkolås införas
- Hastighetsbestämmelserna skall hållas och busstiderna anpassas därefter.
Ringbilstrafik
- Befintlig ringbilstrafik behålls oförändrad.
Beställning av busskurar
Tre busskurar beställs för 2005
- Väg 431
Långmyrliden
- Väg 791
Holktjärn
- I byn
Bjurträsk
Dessutom kan behövas någon typ av avfart i Lillholmträsk i korsningen mot
Åmliden.
Beställning av nästa års trafik
Linje 239 – Tur 23903 Bastuträsk - Norsjö
Tidigareläggs fem minuter för att hinna skolstart 08.10.
Linje 242 Risliden – Kattisberg – Kattistjörn – Norsjö
Tur 24250 och 24202 samt 24205 och 24251 slås ihop så att det blir en tur av
vardera med bibehållna funktioner.
Linje 211 har ingen funktion inom Norsjö kommun, och bör därför bekostas
helt av Skellefteå kommun, som nyttjar denna buss till skolskjutsar.
Övriga linjer förelås vara oförändrade.
Landstingets linje 22 behöver dubbleras på turen 20501 från höstterminen
2005, då skolan i Gumboda läggs ner. Om möjligt kan en av bussarna gå raka
vägen mellan Norsjö och Skellefteå för att underlätta arbetspendling och
gymnasiependling från Boliden till Norsjö.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad trafikförsörjningsplan för 2005/2006
att uppta dialog med Länstrafiken och Landstinget om att inrätta en för- och
eftermiddagstur till Umeå.
att uppmana Länstrafiken att anpassa eftermiddagsturer från Umeå till
Skellefteå så att anslutningsmöjlighet finns till Norsjö.
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§ 190 forts.
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Holmgren (kd) i ärendets handläggning
och beslut. I hans ställe inträder Birgitta Hedberg (fp) som tjänstgörande
ersättare.
-----
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§ 191
Information om bemanningsenheten
Ann-Ewy Holmlund lämnar kort information om hur bemanningsenheten
arbetar.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 192
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Mikael Lindfors
04ka527 0345
04ka526 0345
04ka550 0345
04ka529 0345
04ka570 0345

Förköpsintyg
Rengård 1:11, 1:12 och Petiknäs 2:20
Bjurträsk 1:112
Kedträsk 1:7 och Petiknäs 2:63
Svartlund 1:29
Bjurträsk 1:113

Mikael Lindfors
04ka564 0343

Yttrande
Förvärv av fastigheten Risberg 1:14

Ivan Grundström
04ka461 0361
04ka473 0361
04ka439 0361
04ka485 0361
04ka533 0361
04ka541 0361
04ka503 0361

Bostadsanpassningsbidrag

Thorbjörn Olsson
04ka525 0132
04ka508 0132

Yttrande – landsbygdsstöd
Norsjö Betong AB
Företagshotellet i Norsjö AB

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25
04ka425 0014
§ 201 Yttrande angående behov av ytterligare
skoterregleringsområden.
03ka230 0241

§ 202 Uppdrag till tekniska förvaltningen att
sätta upp en skylt för elektronisk
hastighetsövervakning vid Sörbyvägen alt.
Sjövägen.

04ka513 0701

§ 210 Gemensam skrivning till Regeringen om
att återbäring från vattenkraften är ett medel att
främja tillväxt och positiv regional utveckling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29
04ka521 0344

§ 233 Beslut att inte försälja skogsmark från
fastigheten Norsjö 11:82.

04ka509 0058

§ 224 Medfinansiering av Västerbotten Direkt
för år 2004.
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§ 192 forts.
04ka466 0300

§ 225 Beslutsattestant/ersättare för ID 9396.

04ka578 1150

§ 226 Norsjö kommun avstår att medverka i
projekt WiMAX.

Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 193
Delegationsbeslut – personalärende
November
Anställande av visstidsanställd personal
Berg Asta
Dahlbäck Ulf
Eriksson Maria
Grahn-Frohm Gunnel
Holmlund Ann- Evy
Holmström Kristina
Jakobsson Per-Erik
Johansson Anette
Lidén Anette
Lidén Ann-Britt
Nilsson Ida
Nyström Karl
Norman Mailis
Olsson Thorbjörn
Pettersson Moniqa
Skoogh Marie-Louise
Ström Gerd
Wargh Jenny
Anställande av tillsvidareanställd personal
Holmström Kristina
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Berg Asta
Eriksson Maria
Lidén Ann-Britt
Nilsson Ida
Omreglering av anställning
Andersson Lena
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 194
Delgivningar
Svenska Renhållningsverksföreningen
04ka558 0330
Branchindex – ett sätt att arbeta med
jämförelsetal inom renhållningssektorn i
Sverige.
04ka557 0330

Avfallsanläggningar med deponering – Statistik
2003.

04ka554 0330

Analys av värdet av hushållens
materialåtervinning.

04ka555 0330

Identifieringssystem för behållare med
hushållsavfall.

Polismyndigheten i Västerbottens län
04ka553 0341
Information och underrättelse – skadegörelse i
sporthallen.
04ka565 0341

Information och underrättelse – skadegörelse
vid kommunkontoret, Norsjö.

04ka566 0341

Information och underrättelse – skadegörelse
vid elljusspåret, sönderslagna lysrörsarmaturer
m.m.

Bergsstaten
01ka323 0010

04ka530 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Dalträsk nr 100.
Undersökningstillstånd för området Rengård nr
1004.

Länsstyrelsen i Västerbottens län
03ka613 0132
Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
Svansele Vildmarkscenter AB.
00ka313 0132

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
Norr Don AB.

04ka257 0132

Avslag på ansökan om landsbygdsstöd – Ferra
Food AB.
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§ 194 forts.
04ka236 0132

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
Källan hotell.

Öppen Gemenskap/IOGT-NTO
04ka567 0000
Brev till regeringen om alkoholskatter och
införselkvoter.
Kommunstyre lsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
----
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