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2004-05-25
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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 25 maj 2004 kl. 08.30-18.00
Gruppmöte måndagen den 24 maj 2004 kl, 18.30-20.30

Beslutande

Mikael Lindfors (s), ordförande
Gudrun Gustafsson (c)
Lennart Lundqvist (c)
Lars-Åke Holmgren (kd)
Birgitta Hedberg (fp), tjänstgörande ersättare för Gunilla Lundgren (fp)
Gunder Hjelte (s) §§ 50-77, 79-84
Jeanette Berggren (s) §§ 50-77, 79-97
Bertil Morén (v) §§ 50-77, 79-97
Britthelen Almquist (kd)
Börje Eklund, (s), tjänstgörande ersättare för Gunder Hjelte §§ 78, 85-97,
icke tjänstgörande ersättare §§ 60-77, 79-84

Övriga deltagande

Siv Bäckström, sekreterare
Thorbjörn Olsson, kommunchef
Eje Karlsson, projekt VISAM § 51
Stig Larsson, Norsjö Utveckling AB § 60
Per Boman, IT-samordnare § 73
Kenneth Holmgren, ekonomichef § 85
Göran Hedman, teknisk chef § 92

Utses att justera

Birgitta Hedberg

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret torsdagen den 27 maj 2004

Underskrift

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

Paragrafer:

50 - 97

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

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

Birgitta Hedberg, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2004-05-25

Anslaget uppsatt

2004-05-28

Anslaget nedtages

2004-06-21

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift
................................................................................................................
Siv Bäckström
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§ 50
Dagordning
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
 Information om sjuktalen
 Information om ägardirektiv – Norsjö Utveckling AB
 Om- och tillbyggnad av sim- och sporthall i Norsjö
-----
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§ 51

Information om samverkansprojektet VISAM
Eje Karlsson från Försäkringskassan i Umeå informerar om
samverkansprojektet VISAM.
I Västerbotten är det 6 myndigheter som sinsemellan ska arbeta i ett
försöksprojekt med ett ökat samarbete. Det är Arbetsmarknadsstyrelsen,
Centrala Studiestödsnämnden, Riksförsäkringsverket, Riksskatteverket,
Statskontoret och Tullverket.
Målet är att visa hur offentlig förvaltning i samverkan kan förnya och
förbättra tillgången till offentlig service för medborgare och företag samt
effektivisera verksamhetsprocesser.
Projektet skall bedrivas inom befintliga budgetramar.
Norsjö kommun erbjuds möjlighet att medverka i detta projekt.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till medverkan i samverkansprojektet VISAM
----
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§ 52

Information om ägardirektiv – Norsjö Utveckling AB
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort redogörelse från ägarsamrådet
om Norsjö Utveckling AB.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 53

Ekonomiska rapporter per februari 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 § 67
Ekonomiska rapporter för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområde samt tekniska förvaltningens verksamhetsområde
framgår enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 54

Ekonomiska rapporter per mars 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 85
Ekonomiska rapporter för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområde samt tekniska förvaltningens verksamhetsområde
framgår enligt bilaga.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna
-----
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§ 55

Ekonomisk rapport per april 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 120
Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområde redovisas enligt bilaga.
Den ekonomiska rapporten för tekniska förvaltningens verksamhetsområde
kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Ekonomisk rapport för tekniska förvaltningens verksamhetsområde delges
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna
-----
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§ 56

Beslutsattestant/ersättare för Förslagsverksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 § 68
Kommunstyrelsen har att utse beslutsattestanter samt fastställa ansvars
område för ID 1143, Förslagsverksamhet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för ID 1143, Förslagsverksamhet utse Ulrika Larsson med Lena Andersson
som ersättare
att fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
----Kommunstyrlelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 57

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
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 58

Arbetsformer för träffar politiker – chefer
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 87
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2001-11-13, § 227 att
godkänna vissa punkter i en utarbetad delrapport benämnd Organisation 2000.
Två av dessa punkter var dels hur det gemensamma arbetet för politiker och
chefer skulle formas och dels hur en bättre politisk styrning skulle kunna
åstadkommas. För ändamålet skapades två olika forum bestående av politiker
och chefer. I den ena grupperingen ingick ordförandegrupp, minst en
representant från varje parti i kommunfullmäktige samt chefsgrupp. Den
andra gruppen bestod av ordförandegrupp och chefsgrupp.
Den allmänna bedömningen är att dessa träffar är bra och fyller väl sin
funktion. Dock konstateras att många frågor återkommer i de båda
grupperingarna, varför den ena gruppen av rationella skäl bör utgå och den
andra grupperingen ges en något förändrad sammansättning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att bilda ett nytt forum för erforderligt samråd mellan chefer och politiker med
följande sammansättning:
-

Ordförandegrupp
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Minst en representant från varje parti i kommunfullmäktige
Chefsgrupp

att gruppen tilldelas följande uppgifter:
-

Samråd kring övergripande frågor
Lämnande av politiska direktiv för styrning av den kommunala
verksamheten
- Allmän information
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
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§ 59

Ansökan om medfinansiering av projekt ”Den nya
förmånsrättslagen”
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 88
Sommaren 2003 fattade Riksdagen beslut om att Förmånsrättslagen skulle
ändras. Denna lagförändring får effekter inte bara på de företag som varje år
hamnar i obestånd utan även på ”friska” företags kapitalförsörjning.
Kapitalförsörjningen är viktig för näringslivets tillväxt och därför avser
Handelskammaren att följa utvecklingen av de effekter som den nya
Förmånsrättslagen får.
Handelskammaren ansöker om medfinansiering till Mål 1 angående projekt
”Den nya förmånsrättslagen”. Projektet kommer att pågå under tre år.
Styrgruppen kommer att bestå av personer med erfarenheter och kunskap
inom ämnet från universitets-, bank-, och revisionsvärlden.
Det aktuella projektet fokuserar på att kartlägga samt verifiera de
konsekvenser som den Nya Förmånsrättslagen medför för främst nystartade
små och medelstora företags framtida kapitalförsörjning. Arbetsfältet är hela
Västerbotten. Det ingår även i projektplanen att studera hur
kapitalförsörjningen ser ut i norra Norge och norra Finland.
Projektet kommer att ha en total omslutning om 1 500 000 kronor under den
aktuella projektperioden (2004-2006). Finansiering kommer att ske via EUpengar samt regionala offentliga medel. För projektets trovärdighet är det
viktigt att näringslivet bidrar med ca. 20 % av finansieringen förutom det
ideella arbete som kammaren och andra kommer att lägga ned vid sidan om
själva projektarbetet. I dagsläget har 300 000 kronor säkerställts från privata
sektorn.
Projektbeskrivning, finansieringsplan i sammandrag samt en debattartikel
som publicerats i VK och NV under början på 2004 bifogas.
Medfinansiering från Norsjö kommun föreslås med totalt 5 000 kronor under
perioden 2004-2006.
Från Handelskammarens synpunkt ser man det som viktigt att samtliga
inlandskommuner kan uttala sitt stöd i denna sak. Den finansiella begäran är
mer av symbolisk art, men en viktig markering i samtalen och
uppvaktningarna inom den offentliga/politiska sfären.
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§ 59 forts.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera projekt ”Den nya förmånsrättslagen” med totalt 5 000
kronor under perioden 2004-2006
att medel för ändamålet tas ur ID 1901 medfinansiering EU-projekt
att kostnaden påföres ID 1996, Den nya förmånsrättslagen
att för projektet fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
att som beslutsattestant utse Ingrid Ejderud-Nygren med Thorbjörn Olsson
som ersättare
-----
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§ 60

Verksamhetsinformation/ekonomisk rapport – NUAB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 89
Norsjö Utveckling AB skall kvartalsvis lämna en skriftlig och muntlig
information till kommunstyrelsen om bolagets löpande verksamhet.
Rapporten skall omfatta bolagets insatser rörande både utförda näringslivsoch turismtjänster samt vilka utvecklingsstrategier som har tillämpats och i
vilken omfattning uppsatta mål har uppnåtts.
Bolaget skall även lämna en skriftlig kvartalsrapport över bolagets
ekonomiska ställning till kommunstyrelsen. Den sista kvartalsrapporten för
året ska ske i form av årsbokslut.
Elly Karlsson, Norsjö Utveckling AB deltar vid behandlingen av detta ärende
och lämnar en kort information.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
-----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Vid dagens sammanträde lämnar Stig Larsson från Norsjö Utveckling AB
information om bolagets verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 61

Översyn av insatser för barn i behov av särskilt stöd enligt LSS
Utbildnings- och fritidsnämnden 2004-01-28 § 8
En utredning har gjorts över insatser för barn i behov av särskilt stöd
och insatser enligt LSS i skola och förskolor, se aktbilaga dat. december
2003.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
----Utbildnings- och fritidsnämnden 2004-03-10 § 20
De frågor som det framförallt handlar om när det gäller insatser för barn
och ungdom i behov av särskilt stöd och LSS är:





Behov som ökar samtidigt som kommunens ekonomiska utrymme
krymper.
Integrering eller segregering av barn i behov av särskilt stöd.
Typ av stödinsatser.
Organisering av verksamheter.

Området är ett av kommunförbundets fem prioriterade områden. Enligt
kommunförbundets skolsektion upplever många ansvarsfördelningen
och organiseringen av stödinsatser som fragmentiserat och
osammanhängande och att detta är en förklaring till att inte alla barn
och ungdomar får det stöd som de behöver.
Grundproblemet är att kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd och
LSS ökar och ger förvaltningen svårigheter att hålla sin budget i balans.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att utifrån den genomförda översynen
utreda en samordnad hantering av LSS i kommunen
att uppdra till utbildnings- och fritidschef Max Bohman att verkställa de
kortsiktiga förslagen till åtgärder:
 ihopslagning av konton
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§ 61 forts.


förbättrad ledning och styrning av LSS



ta fram förslag till minskat öppethållande av korttidsboendet samt
konsekvensbeskrivning av åtgärden.

----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 90
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utbildnings- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen
att genomföra föreslagen översyn
att uppdra till utbildnings- och fritidschef Max Bohman att vara
sammankallande i ärendet
-----
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§ 62

Mindre vägomläggning vid Extena Plast AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 91
Företrädare för Extena Plast AB har vid ett sammanträffande med
kommunledningen framfört önskemål om att vägsträckningen av vägen som
leder mot Storliden flyttas något längre österut i anslutning till företagets
industribyggnad. De fastigheter som berörs av föreslagen ändring är Norsjö
7:14, Norsjö 7:34 samt Norsjö 7:15.
Idag finns dagligen risk för olyckshändelser, eftersom vägen går tätt förbi
själva industrihuset.
Tekniska förvaltningen har upprättat en kostnadsberäkning för de
maskinarbeten som bedöms behöva anlitas för projektet samt det material
som beräknas behövas och kommit fram till en slutlig summa av 228 600
kronor. En ansökan om statsbidrag för projektet är även inlämnad till
Vägverket. Om statsbidrag erhålls så begränsas den kommunala kostnaden till
91 440 kronor. Se bilaga.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra planerad mindre vägomläggning vid Extena Plast enligt
upprättade handlingar till en beräknad kostnad av 228 600 kronor
att för projektet fastställa följande finansieringsplan:
Befintligt anslag i budget 2004
Tilläggsbudget 2004
Statsbidrag

51 440 kr
40 000 kr
137 160 kr
228 600 kr

att projektet kommer till utförande under förutsättning att statsbidrag erhålles
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§ 62 forts.
att för ändamålet anvisa 40 000 kronor ut tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
-----
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§ 63

Anhållan om förlängning av nyttjandetid för bygdeavgiftsmedel –
Kusfors Allaktivitetshusförening
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 92
Kusfors Allaktivitetshusförening beviljades bygdeavgiftsmedel med
50 000 kronor år 2001 för iordningsställande av banvaktarstugan.
Arbetet har påbörjats, men på grund av bl.a. sjukdom kommer inte pengarna
att hinna nyttjas inom tidsramen. Kusfors Allaktivitetshusförening anhåller
därför om förlängning av dessa bygdeavgiftsmedel till december 2004.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Kusfors Allaktivitetshusförening framflyttning av redovisningen
till december 2004.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 64

Sotningstaxa
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 93
Förslag till nytt avtal och sotningstaxa från och med 2004-05-01 föreligger
enligt bilaga.
Avtalen gäller fr.o.m. 2004-05-01 t.o.m. 2009-03-31. Nuvarande avtal går ut
2004-04-30.
Timtaxan debiteras med 334 kr per timme och uppräknas årligen fr.o.m.
2005-04-01 med av Svenska Kommunförbundet och Sveriges
Skorstensfejarmästarförbund publicerat sotningsindex.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till avtal om ersättning för föreskriven sotning
att godkänna förslag till avtal mellan kommun och sotningsföretag
att fastställa sotningstaxa enligt förslag
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 65

Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 94
§ 8 i antagna stadgar för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum har följande
lydelse:
"Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Styrelsen skall ansvara för att
noggranna räkenskaper föres för Stiftelsen. Styrelsen skall senast den 31 mars varje
år till revisorerna överlämna protokoll och räkenskapshandlingar, samt en
berättelse över förvaltningen av stiftelsens angelägenheter avseende nästföregående
räkenskapsår. Revisorerna skall senast den 1 maj varje år avge berättelse till
kommunstyrelsen i Norsjö kommun. Styrelsen skall anses beviljad ansvarsfrihet för
den reviderade perioden om Norsjö kommun icke framställt skriftlig anmärkning
mot förvaltningen före den 1 juli samma år."

Stiftelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper jämte revisionsberättelse
för år 2003 framgår av särskild bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande årsredovisning för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
------
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§ 66

Motion – kälkbacke i Norsjö
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 95
Lars-Åke Holmgren (kd) har föreslagit i en motion att tekniska kontoret ska
utreda kostnader och möjligheter att göra en kälkbacke i anslutning till
förskoleverksamheten i Norsjö samt Norsjöskolan.
Arbetsutskottet beslutade 2003-03-31 § 41 att uppdra till tekniska
förvaltningen att utreda detta ärende i enlighet med motionärens förslag.
Utredningen visar att det måste avverkas en del träd i området för att göra en
så säker och barnvänlig kälkbacke som möjligt. Eftersom dessa träd ingår i ett
naturvårdsreservat har Norsjö kommun därför ansökt och fått tillstånd av
Skogsvårdsstyrelsen att avverka i området.
Kostnaderna beräknas enligt följande:
Stubbröjning,planering med grävmaskin
Röjning,risbränning

15 000:10 000:-

3 dagsverken
5 dagsverken

Kostnaderna får belasta ID 3107, Idrottsanläggningar
Beträffande framtida driftkostnader anser tekniska förvaltningen att om detta
utförs i samband med övrig verksamhet på el-skidspår kommer det inte att
uppgå till några stora belopp.
Arbetet kommer att utföras sommaren 2004 och kälkbacken kommer därför
att kunna nyttjas nästkommande vinter.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tekniska förvaltningens utredning anse motionen som
besvarad.
---Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
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§ 67

Förslag till ändring av Norsjö kommuns lokala ordningsstadga
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 96
Karl-Magnus Hedlund, Norsjö närpolisområde har i bifogad skrivelse
föreslagit en ändring i den lokala ordningsstadgan för Norsjö kommun.
I § 12 kan följande text läsas:
”Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras och sniffning inte förekomma
på offentlig plats eller därmed jämställd offentlig plats inom områden
markerade på karta…”
Vid samråd mellan skolan, fritidsgården, socialförvaltningen och polisen har
önskemål framförts att även förbud mot förtäring av folköl ska införas i
§ 12.
Skellefteå och Malå kommuner har förbud mot folköl i sina lokala
ordningsstadgar.
Viss tveksamhet mot förbudet mot sniffning finns, eftersom detta för
närvarande inte upplevs som något problem.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera texten i § 12 i Norsjö kommuns lokala ordningsstadga så att
förbudet att förtära spritdrycker, vin och starköl på offentlig plats inom
områden markerade på karta, även ska omfatta folköl.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 68

Regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i
kommunstyrelse och övriga nämnder
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 97
I 5:e kapitlet 12-16 §§ kommunallagen finns inskrivet vissa bestämmelser
rörande tjänstgöringen för kommunfullmäktiges ersättare. Av § 17 framgår att
fullmäktige skall meddelas ytterligare föreskrifter om ersättarnas tjänstgöring.
Med anledning av den förändrade politiska situationen behöver de tidigare
fastställda turordningen för inkallande av ersättare revideras.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring skall gälla
för de val av kommunstyrelse och övriga nämnder m.m. som förrättas av
kommunfullmäktige inför kommande mandatperiod
1

Vid förfall för ordinarie ledamot inträder i första hand vald personlig
ersättare

2

Vid förfall för personlig ersättare gäller följande turordning:
Moderaterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

m, c, fp, kd, s, v
fp, c, m, kd, s, v
c, fp, m, s, v kd
kd, s, v, m, fp, c
s, v, kd, c, fp, m
v, s, kd, c, fp, m

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de blivit invalda.
3

Ovanstående regler skall tillämpas, därest i lag, författning eller
beslut icke annat föreskrives rörande ersättares inkallande till
tjänstgöring.

-----
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§ 68 forts.
Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 69

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Risliden
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19 § 98
I investeringsbudget för 2004 har tekniska förvaltningen beviljats 800 000 kr
för ombyggnad av avloppsreningsverket i Risliden, ID 9392.
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att dessa medel överflyttas
till ombyggnad av vattenledningsnät i västra delen av Rislidens by.
Befintligt avloppsreningsverk är självklart i behov av ombyggnad, främst av
den anledningen att drift och underhållskostnaderna kan minskas.
Funktionsmässigt fungerar avloppsreningsverket fortfarande, reningseffekten
uppfyller de krav som Länsstyrelsen ställt. Avloppsreningsverket bör dock
byggas om inom en 3-årsperiod enligt vår bedömning.
Ett väsentligt allvarligare problem i Risliden är att de vattenledningar som
byggdes under 50-talet i de första utbyggnadsetapperna för Va-försörjningen
består av rör i galv-utförande.
Dessa rör har nu i större och mindre omfattning rostat så läckage uppstår.
Dessa läckage kan pågå under längre perioder innan man kan lokalisera och
laga dessa. Den vattentäkt som försörjer Risliden med vatten har inte den
kapaciteten, varför risken är uppenbar för vattenbrist om man inte påbörjar
saneringsarbete i ledningssystemet. Befintlig vattentäkt går inte att utöka och
detta innebär att sårbarheten är stor. Tekniska förvaltningen hoppas på att
åtgärder på delar av ledningsnätet skall innebära minskad risk för att i
framtiden behöva söka ny vattentäkt i Risliden med de investeringar detta
skulle innebära.
Ingenjör Östen Öhman informerar ytterligare vid sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen åtgärdsändring
att godkänna föreslagen omdisponering av tidigare beviljade medel.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
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§ 69 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 70

Anhållan om befrielse från avgift om sophämtning – Rislidens
bönhusförening
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 113
Rislidens Bönhusförening anhåller om att Bönhusets renhållningsavgifter
(grundavgift samt kärl) tas bort. Motivet till detta är den minimala sopmängd
som Bönhuset producerar.
Föreningen föreslår att de istället får köpa kommunens sopsäckar vid behov.
Se bifogad skrivelse.
Bertil Lundgren tillstyrker ansökan men hänvisning till de argument som
Bönhusföreningen framför.
Tekniska förvaltningen har i samråd med bygg- och miljökontoret fått i
uppdrag att utreda de prejudicerande konsekvenser som ett bifall kan få.
Utredningen presenteras vid sammanträdet enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med nuvarande bestämmelser är det inte möjligt att lämna bifall till
Bönhusföreningens ansökan
att i övrigt informera Bönhusföreningen om kommunstyrelsens beslut 200306-10 § 105 att uppdra till tekniska förvaltningen och bygg- och miljökontoret
att göra en översyn av renhållningstaxan med tillhörande bestämmelser med
syfte att stimulera återvinning, kompostering etc.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 71

Förnyelse av avtal mellan Norsjö kommun och Västerbottens läns
landsting avseende patientnämndsverksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 114
Västerbottens läns landsting har inkommit med förslag till nytt avtal avseende
patientnämndsverksamhet.
De förändringar som finns i det nya avtalet är
 förtydligande av innehållet
 löptid ändrad till kalenderår
 halvering av priset från 2 kr per invånare till 1 kr.
I patientnämndens uppdrag ingår att
 hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta
tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
 främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
 hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet
 rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter
Kommunen ersätter Landstinget med 1 krona per invånare. Uppräkning sker
enligt landstingens prisindex per den 1 januari 2004 som utgångsvärde.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna avtal enligt bifogat förslag med Västerbottens läns landsting om
patientnämndsverksamheten att gälla från och med 2004-07-01
att upphäva tidigare fattat beslut 020910 § 188 om avtal för
patientnämndsverksamhet.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----

K:\Protokoll\KS\Redigerad för webb - 040525.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2004-05-25

04ka126 0701

29(69)

§ 72

Medel för förlängning av samordningsuppdraget – förebyggande
arbete alkohol och droger
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 115
Riksdagen har beslutat om en nationell handlingsplan för att förebygga
alkoholskador (Prop. 2000/01:20). Som en del i att vidareutveckla det lokala
arbetet har Länsstyrelsen givits i uppdrag att fördela utvecklingsmedel till
förebyggande insatser, tidiga insatser och behandlingsinsatser. Bidraget syftar
i första hand till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande
arbete och kan speciellt avsättas för tillsättandet av kommunala samordnare.
Stödet är att betrakta som ett statsbidrag på en på lång sikt permanent
verksamhet, och ges under förutsättning att en delfinansiering från kommuner
är möjlig.
I år, 2004, disponerar Länsstyrelsen i Västerbotten 2,25 miljoner kronor till
förebyggande- och tidiga insatser. Beloppet är avsevärt lägre än förgående år
då Länsstyrelsen fördelade 3,85 kronor till länets kommuner.
Ansökan om utvecklingsmedel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 200405-03 och innehålla utöver sedvanliga ansökningshandlingar bl.a. en
lägesbeskrivning, en budgetredovisning av det pågående projektet samt ett
beslut från Kommunstyrelsen. Har inte ärendet hunnit behandlas i
kommunstyrelsen innan den 3 maj, kan beslutet bifogas efter
ansökningstidens utgång.
Norsjö kommun beviljades medel för år 2003 och år 2004 för att anställa en
folkhälsosamordnare som på halvtid skulle samordna arbetet med alkoholoch drogförebyggande insatser inom kommunen. Detta arbete har pågått
sedan april 2003 och ska fortlöpa fram till den 31 december 2004. Eftersom
det tar tid att utveckla ett kontinuerligt alkohol- och drogförebyggande arbete
och för att kunna bygga upp en bra struktur har en ny ansökan om
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen lämnats in så att samordnaruppdraget
kan förlängas (Se medföljande bilagor).
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bilagda ansökan om utvecklingsmedel för förebyggande insatser
inom alkohol- och drogområdet
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§ 72 forts.
Kommunstyrelsen 2004-05-25
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde
2004-05-10 § 60 bland annat att höja den sökta summan till
Länsstyrelsen till 132 090 kronor.
Kommunstyrelsen informeras om denna förändring av ansökan.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om utvecklingsmedel för förebyggande insatser inom
alkohol- och drogområdet enligt ny bilaga.
---
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§ 73

IT-frågor
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 116
IT-samordnare Per Boman och kommunikationstekniker Karl-Axel Nygren
deltar vid behandlingen av detta ärende.
Följande punkter diskuteras:




Översyn av kommunens IT-infrastrukturprogram
Fibernät, Kusfors
Operatörsskap för kommunalt bredbandsnät

Beträffande IT-infrastrukturprogrammet har en intresseförfrågan skickats ut
till företag och hushåll som idag inte har möjlighet till bredbandsanslutning.
Materialet bearbetas för närvarande vid IT-enheten.
Vid sammanträdet presenterar Per Boman en sammanställning över Skellefteå
Krafts planer på kabelförflyttning i Kusfors. Arbetet påverkar kommunens
fiberkabel i området.
IT Västerbotten kommer att vid kommunledningskonferensen i Storuman
2004-05-12 presentera ett alternativt förslag till kommunikationsoperatörslösning för kommunerna i Västerbotten.
Vid sammanträdet diskuteras också om en ytterligare avsättning av
kommunala medel skall ske till fortsatt utbyggnad av kommunens
bredbandsnät.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
IT-samordnare Per Boman redovisar bland annat förslag till reviderad ITinfrastrukturplan samt lämnar ytterligare information om Skellefteå Krafts
planer på kabelförflyttning i Kusfors.
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§ 73 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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
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
att vid dagens sammanträde inte ta ställning till frågan om vilken
kommunikationsoperatörslösning kommunen ska välja, då IT Västerbotten
ännu inte redovisat resultatet av den genomförda upphandlingen
att uppdra till IT-samordnare Per Boman att utreda de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för att ansluta Linbanan och Skellefteå Krafts
ställverk i Örträsk till det kommunala ortssammanbindande fibernät som
passerar byn
att uppdra till IT-samordnare Per Boman göra en särskild översyn av
fibernätet i Bastuträsk samhälle.
----
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§ 74

Ansökan om medfinansiering av projekt Destination Nord 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 117
Västerbottens Turism har upprättat en projektansökan avseende Destination
Nord 2. Projektet avser att utveckla och koncentrera insatserna från projekt
Destination Nord 2000-2002 samt verkställa de insatser som kommer fram
som resultat av det pågående projektet AC United – Kraftprocess för rese- och
turistnäringen.
Följande delprojekt ingår:
1. Marknadsföring och distribution av turistprodukter med ingående
delaktiviteter som Sommarvägar i Norr, brunvit vägskyltning m.m.
2. Fördjupade aktiviteter med utgångspunkt från det strategiarbete som
ingick i projektet AC United.
3. Kunskapsuppbyggnad
Kostnaden för kommunernas deltagande i projektet baseras på textutrymmet i
broschyren Sommarvägar i Norr, vilket för Norsjö kommuns del är 20 000
kronor. Se bilaga.
Kommunstyrelsen beslutade 2002-09-10 § 185 att medfinansiera projekt
Destination Nord 2 med 20 000 kronor för år 2003.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera projekt Destination Nord 2 med 20 000 kronor för år 2004.
att medel anslås ur ID 1901, medfinansiering EU-projekt
att kostnaden påföres ID 1982, Destination Nord 2
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
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§ 75

Anhållan om medfinansiering – projekt ”Älgjägarfolkets viste”
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 § 63
Roland Lindblom har inlämnat en ansökan om medfinansiering av projekt
”Fornby Svansele”. Tanken är att bygga en forntidsby där Västerbottens
inlandshistoria skildras och där dagens människor får en möjlighet att pröva
på att leva efter de levnadsförhållanden som dåtida människor levde.
Bakgrunden till detta projekt är de fynd av härdar som gjorts i området vid
Tallbergstjärnen och Anderstjärnen. I området kring Svansele finns en riklig
förekomst av kultur- och fornlämningar, främst stenåldersboplatslämningar
och fångstrelaterade system.
Svansele fornby syftar till att levandegöra kulturarvet i Norrlands inland.
Norsjö kommun föreslås stå som huvudman och tidsplanen sträcker sig
mellan 2004-06-01—2005-12-31.
Se bilaga för ytterligare information om projektet.
Arbetsutskottet beslutar
att ställa sig positiv till projektidén
att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med idégivaren ta
fram utförligare projektinformation enligt vid sammanträdet givna direktiv
att meddela idégivaren att slutligt beslut beträffande kommunal
medfinansiering i projektet fattas av kommunstyrelsen.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 118
Enligt beslut i arbetsutskottet har en utförligare projektinformation tagits fram
samt även totalbudget och driftsbudget. Se bilaga.
Projektet har fått nytt arbetsnamn och kallas för ”Älgjägarfolkets viste”.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till ordförande Mikael Lindfors och kommunchef Thorbjörn Olsson
att uppta överläggningar i ärendet med berörda finansiärer och myndigheter.
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§ 75 forts.
Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
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.
----------
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§ 76

Jämställdhetsaspekter vid kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 119
I propositionen Delad makt - delat ansvar (1993/94:147) presenteras de
nationella jämställdhetsmålen. Det övergripande målet för
jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män skall ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.
I propositionen bryts det övergripande målet ned i följande delmål:
 En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
 Samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende.
 Lika villkor och förutsättningar för kvinnor och män i fråga om
företagande, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt
utvecklingsmöjligheter i arbetet.
 Lika tillgång för flickor och pojkar, kvinnor och män, till utbildning och
samma möjligheter att utveckla personliga ambitioner, intressen och
talanger.
 Samma ansvar för kvinnor och män för arbetet med hem och barn.
 Frihet från könsrelaterat våld.
Alla kommuner har jämställdhetsmål/-planer att följa.
Jämställdhetsgruppen skulle dock vilja se en tillspetsad bevakning gällande
de kommunala besluten.
Jämställdhetsgruppens förslag är:
att alla kommunala beslut skall beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Exempelvis kan två personer ur kommunstyrelsen och fullmäktige ha i
uppgift att inför varje beslut särskilt studera och föra fram
jämställdhetsaspekterna i det specifika ärendet.
att dessa erhåller erforderlig utbildning förslagsvis genom projektet Tillväxt
genom samverkan.
Jämställdhetsgruppen anser att genom att aktivt arbeta för jämställdhet samt
också med stolthet marknadsföra detta arbete, belyser man en
attraktionsfaktor som är viktig vid ex. rekrytering av personal.
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§ 76 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen ställer sig positiv till jämställdhetsgruppens synpunkter att
jämställdhetsaspekter på alla sätt ska genomsyra både det politiska arbetet och
de kommunala besluten
att inte bifalla föreslagen bevakningsprocess, då en sådan skulle innebära att
enskilda nämnder och politiker inte ges ett egenansvar för
jämställdhetsfrågorna
att istället ställa större resurser till förfogande för erforderliga
utbildningsinsatser.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Britthelen Almquist yrkar som tillägg till arbetsutskottets förslag att
att i syfte att ytterligare öka förutsättningarna för ett väl fungerande
jämställdhetsarbete uppmana de politiska partierna att beakta
jämställdhetsaspekterna vid kommande val till fullmäktige och nämnder
Efter avslutad överläggning beslutar kommunstyrelsen att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på
Britthelen Almquists tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat
att bifalla yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen ställer sig positiv till jämställdhetsgruppens synpunkter att
jämställdhetsaspekter på alla sätt ska genomsyra både det politiska arbetet och
de kommunala besluten
att inte bifalla föreslagen bevakningsprocess, då en sådan skulle innebära att
enskilda nämnder och politiker inte ges ett egenansvar för jämställdhetsfrågorna
att istället ställa större resurser till förfogande för erforderliga
utbildningsinsatser.
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§ 76 forts.
att i syfte att ytterligare öka förutsättningarna för ett väl fungerande
jämställdhetsarbete uppmana de politiska partierna att beakta
jämställdhetsaspekterna vid kommande val till fullmäktige och nämnder
-----
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§ 77

Återföring av bygdemedel
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 121
Norsjö Ridklubb beviljades bygdeavgiftsmedel med 140 983 kronor år 1999
för installation av pelletseldning och luftfuktare i Ridhuset. Klubben anhöll
2001 om att få ändra användningsområde för dessa medel och istället nyttja
dem till nybyggnation av klubblokaler. Kommunstyrelsen beviljade detta
2001-03-13 § 43.
Ridklubben meddelade senare att man under våren/sommaren 2003 planerade
att ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet och med anledning av detta hade
byggnationerna av klubblokalen ännu inte påbörjats.
Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott
2003-02-03, § 6, att bevilja framflyttning av redovisningen till april 2004.
Då redovisning ännu inte inkommit, föreslås att beviljade bygdemedel
140 983 kr tillsammans med inte utnyttjade medel 45,22 återförs till
kommunen och får användas till andra ändamål. Ridklubben kan sedan
inkomma med ny ansökan om det fortfarande är aktuellt att bygga nya
klubblokaler.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att återföra 141 028,22 kr till kommunen konto för bygdeavgiftsmedel
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 78

Fördelning av bygdemedel 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 122
Kommunen har för 2004 tilldelats bygdemedel med 831 907 kr. Tillsammans
med ränta 38 277,92 kronor samt återförda medel från Norsjö Ridklubb 141
028,22 kronor finns 1 011 213.14 kronor att fördela. Ansökningarna har
uppgått till 2 157 395 kronor.
I handlingsplanen har kommunstyrelsen fastställt att 38 % skall tilldelas
näringsfrämjande åtgärder och 62 % främjande av kommunens föreningsliv.
Bygdemedlen skall utgå till investeringar eller projekt med investeringskaraktär som främjar näringsliv och service i bygden eller annars är till nytta
för denna.
Beredningsgruppen har utarbetat förslag till fördelning enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bygdemedel enligt bilaga uppgående till 1 011 200 kronor, vilket
inkluderar återförda medel från Ridklubben.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
I ärendets handläggning och beslut deltar inte Jeanette Berggren (s), Bertil
Morén (v) och Gunder Hjelte (s) på grund av jäv. I Gunder Hjeltes ställe
inträder Börje Eklund (s) som tjänstgörande ersättare
-----
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§ 79

Begäran om tilläggsanslag - utökat behov av
barnomsorgsplatser
Utbildnings- och fritidsnämnden 2004-04-07 § 41
Vid sammanträdet redovisar rektor Ulf Dahlbäck en prognos över
barnomsorgsbehovet för verksamhetsåret 2004/2005 samt förslag till
åtgärder, se bilaga.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att utöka förskolan Åkerbäret med en avdelning enligt alternativ 1
att uppdra till rektor Ulf Dahlbäck att utreda andra alternativ som
redovisas vid nämndens sammanträde i september
att av kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med 1 320 000 kr.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 123
Arbetsutskottets beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja utbildnings- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 406 000
kronor för utökning av förskolan Åkerbäret med en avdelning enligt bilaga
att för ändamålet anvisa 406 000 kronor ut tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 6113, Förskolan Åkerbäret
-----
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§ 80

Medarbetarenkät inom Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 124
Kommunstyrelsen beslutade 2004-03-09 § 43 i samband med att
Jämställdhetsplanen antogs att återremittera frågan om genomförande av en
kartläggning avseende arbetsmiljö och jämställdhet. Man beslutade vidare att
återremissen bland annat skulle undersöka möjligheten att i egen regi och
genom en partgemensamt organ genomföra denna kartläggning.
Personalenheten fick i uppdrag att redovisa ovanstående till kommunstyrelsen
den 25 maj 2004.
Personalenheten har lämnat förslag i ärendet enligt bilagd utredning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att utifrån kommunens 9-punkts-program mot ökad hälsa i arbetslivet under
2004 genomföra en medarbetarenkät
att med hänvisning till att en rad insatser redan har påbörjats vad beträffar
arbetsmiljö m.m. är det av stor vikt att detta arbete får genomföras redan
under innevarande år
att genomföra enkäten i samarbete med Umeå kommun enligt
personalenhetens förslag
att bevilja ett tilläggsanslag på 40 000 kronor till genomförande av
medarbetarenkät under hösten 2004
att för ändamålet anvisa 40 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 1149, Arbetsmiljö och jämställdhet
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
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§ 81

Årsredovisning för 2003 års räkenskaper och förvaltning för
Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 125
Redogörelse för 2003 års räkenskaper och förvaltning föreligger enligt
särskild bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna årsredovisningen 2003 till kommunfullmäktige
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 82

Årsredovisning för Stiftelsen Världens Längsta Linbana 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 126
§ 7 i antagna stadgar för Stiftelsen Världens Längsta Linbana har följande
lydelse:
”Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Styrelsen skall ansvara för
att noggranna räkenskaper föres för Stiftelsen. Styrelsen skall senast 1 mars
varje år till revisorerna överlämna protokoll och räkenskapshandlingar samt
en berättelse över förvaltningen av Stiftelsens angelägenheter avseende näst
föregående räkenskapsår. Revisorerna skall senast den 1 maj varje år avge
berättelse till Världens Längsta Linbaneförening och kommunfullmäktige i
Norsjö kommun. Styrelsen skall anses beviljad ansvarsfrihet för den
reviderade perioden om Världens Längsta Linbaneförening och Norsjö
kommun inte framställt skriftlig anmärkning mot förvaltningen före den 1 juli
samma år.”
Årsredovisningen delas ut vid arbetsutskottets sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande årsredovisning för Stiftelsen Världens Längsta
Linbana
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 83

Delårsrapport för 1:a kvartalet 2004 – Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 127
Ekonomienheten har i enlighet med gällande regler om uppföljning
sammanställt inlämnade delårsrapporter per 31 mars 2004 samt upprättat ny
resultaträkning grundad på nu kända förhållanden.
Hänsyn har tagits till nya prognoser om skatter och bidrag samt beviljade
tilläggsanslag för 2004 och ombudgeteringar från 2003.
Sammantaget visar redovisningen på ett preliminärt årsresultat på 3,6 Mkr,
om nämndernas prognoser är tillförlitliga. Detta ska jämföras med i budget
beräknat positivt årsresultat på + 1 699 tkr. Det förbättrade resultatet mot
budget beror på att bidrag för LSS-kostnader ökar från budgeterade 4 Mkr till
7,8 Mkr. 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 samt fotbollshall. Av tilldelat utrymme kommer
återstående 4,6 Mkr att kostnadsföras detta år och kommer att påverka ovan
redovisade årsresultat negativt. Däremot påverkar inte kostnaderna för
underhållsåtgärder balanskravet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delårsrapporten till handlingarna.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 84

Delårsrapport för 1:a kvartalet 2004 – Norsjölägenheter AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 128
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.
Delårsrapporten delas ut vid sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delårsrapporten till handlingarna.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 85

Direktiv och ramar för budget 2005 samt plan för 2006 och 2007
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 129
Budgetberedningen har vid ett antal sammanträden utarbetat budgetramar för
2005 och plan för 2006 och 2007. Kommunledningskontoret har upprättat
förslag till ramar samt detaljerade direktiv och tidplan för det fortsatta arbetet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bilagda förslag till direktiv och tidplan för utarbetande av
budgetförslag för 2005 jämte plan för 2006-2007 samt att anta bilagda förslag
till budgetramar för år 2005
---Kommunstyrelsen 2004-05-25
Ekonomichef Kenneth Holmgren lämnar en kort information i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 86

Styrdokument för Länstrafiken
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 130
År 2002 fastställde ägarna till Länstrafiken i Västerbotten AB nya
styrdokument för bolaget. Samtidigt beslutades att en uppföljning av
styrdokumenten skulle äga rum efter 18 månader. Uppföljningens
huvudsakliga syfte var att utgöra underlag för beslut om eventuellt nya eller
reviderade styrdokument. Vid ägarsamrådet den 14 maj 2003 beslöt man
dessutom att även studera en eventuell övergång till en ny ansvars- och
kostnadsfördelningsmodell.
Transportidé fick i uppdrag att genomföra uppföljningen. Den har skett
genom intervjuer med tjänstemän och politiker i kommuner, landsting och
länstrafik samt med företrädare för andra intressenter samt genomgång av
protokoll och dokument som rör länstrafiken.
Under arbetets gång har förslag till nya styrdokument utarbetats i samråd med
tjänstemän i kommuner, landsting samt ägarsamrådet. I styrdokumenten
framhålls också vikten av att berörda parter samråder innan beslut fattas.
Förändringarna gäller främst
Kostnadsfördelningen
Landstinget skall svara för nettokostnaden för linjetrafik med huvudsaklig
trafikuppgift mellan kommunerna och viss trafik till viktiga turistmål i
fjällvärlden samt sjukresor.
Kommunerna skall svara för nettokostnaden för linjetrafik samt avropsstyrd
kompletteringstrafik med trafikuppgift inom den egna kommunens gränser
samt färdtjänst och skolskjuts.
I de gemensamma ägardirektiven anges vilka linjer landstinget respektive
kommunerna skall svara för vid övergång till den nya modellen.
Övriga kostnader fördelas efter utförda kilometer per linje respektive utförd
transport i avropsstyrd trafik Övriga intäkter minus 10 % av de totala
intäkterna fördelas efter utförda kilometer per linje respektive utförd transport
i avropsstyrd trafik.
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§ 86 forts.
För att utjämna effekten av olika förutsättningar att bedriva kollektivtrafik
skall 10 % av de totala intäkterna fördelas till kommuner och landsting enligt
fastställda andelar. För Norsjö kommun är andelen 3 %.
Betalningsrutin
Kommuner och landsting skall betala à conto sin andel av budgeterad
nettokostnad med 1/12 varje månad. Tidigare lydelse har varit 95 % av
andelen, men detta har ansetts försvåra budgetuppföljningen.
Beställningsrutin
Till grund för trafikförsörjningsplanerna skall ligga beställningar från
kommuner och landsting som utarbetats i samråd mellan parterna. Tidigare
har planerna betraktats som önskemål.
Övergångsersättning
En engångsersättning betalas av de som får lägre kostnad och de som får
högre kostnad med den nya modellen erhåller en engångsersättning. Denna
ersättning beräknas till fem gånger skillnaden mellan dagens fördelningsmodell och den nya modellen för 2003 års trafik och resande.
För Norsjö kommuns del innebär det en engångsersättning på
5 x 274 836 kr = 1 370 000 kronor.
Tätortstrafik
I förslaget till konsortialavtal saknas förslag om lydelse avseende regler för
tätortstrafiken. Den tidigare lydelsen har varit att tätortstrafiken i Umeå,
Skellefteå och Lycksele kommuner skall fullgöras av respektive kommun
genom särskilt avtal med trafikhuvudmannen. Nu föreslås att planering, taxa
och information skall samordnas med övrig linjetrafik i länet. Ett ytterligare
möte kommer att hållas där detta behandlas och därefter kompletteras
konsortialavtalet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättade förslag till styrdokument för Länstrafiken att gälla från och
med 1 januari 2005
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
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§ 86 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 87

Medborgarförslag – Alternativa driftsformer av Bjurträsk
skola
Utbildnings- och fritidsnämnden 040407 § 54
Ett medborgarförslag angående fortsatt drift i alternativ form av
Bjurträsk skola är översänt till utbildnings- och fritidsnämnden för
beredning. Ärendet önskas åter till kommunstyrelsens arbetsutskott
senast den 28 april.
Utbildnings- och fritidsförvaltningen redovisar ett remissvar i bilaga.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att med godkännande lämna redovisat remissvar till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 131
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen
att uppdra till ordförande att från förslagsställarna begära ett klarläggande
beträffande vissa formuleringar i medborgarförslaget.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Vid sammanträdet lämnar ordförande Mikael Lindfors en muntlig redovisning
av tilldelat uppdrag i arbetsutskottet 040510.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till utbildnings- och fritidsnämndens remisssvar, vidhålla
tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige 2003-12-18 § 86, om nedläggning
av Bjurträsk skola
-----
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§ 88

Begäran om folkomröstning om vilken typ av bredband det ska
satsas på i Norsjö
Kommunfullmäktige 2004-03-30 § 13
Begäran om folkomröstning angående bredband till alla har inkommit från
sammanlagt 790 personer, som skrivit på namnlistor.
Kravet är att ADSL skall installeras i stationerna och fiberutbyggnaden
stoppas med omedelbar verkan. Den åsyftade utbyggnaden avser delar av
Norsjö samhälle. Medborgarförslag har inkommit i samma ärende och om
kommunfullmäktige säger nej till detta krävs att folkomröstning skall hållas i
samband med EU-valet den 13 juni 2004.
Av kommunallagen framgår följande när det gäller folkomröstning:
”Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också
väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.
Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla
initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och
uppgift om deras adresser.”
Norsjö kommun har 3 524 kommunalt röstberättigade och fem procent utgör
således 176 personer. Av inkomna namn fyller 283 st. kraven på
namnförtydliganden och adresser.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera anmälan av begäran om folkomröstning.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 133
Arbetsutkottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte lämna bifall till framställan om folkomröstning
att i övrigt hänvisa till kommunfullmäktiges beslut 2004-03-30 § 15 som har
följande lydelse: ” att som svar på inlämnat medborgarförslag hänvisa till
kommunstyrelsens beslut 040210 § 5 (se bilaga) om att revidera kommunens
IT-infrastruktur-program och i samband med revideringen undersöka
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§ 88 forts.
intresset för XDSL bland de hushåll som inte omfattas av nuvarande ITinfrastruktur”
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 89

Namngivning av idrottsanläggningar i Norsjö samhälle
Utbildnings –och fritidsnämnden 2004-05-12 § 63
En namnförslagstävling av idrottsanläggningar i Norsjö samhälle har
utlysts. De namnförslag som inkommit av medborgarna ställs mot det
förslag som arbetsgruppen för idrottsanläggningarna föreslår d.v.s.
Norsjö Arena.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna namnförslagen till kommunfullmäktige utan eget
yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Yrkanden
Jeanette Berggren (s) yrkar att en jury tillsätts med representanter från varje
förening, som får uppdraget att utse namn för idrottsanläggningarna
Mikael Lindfors (s) yrkar att samtliga idrottsanläggningar i anslutning till
Norsjöskolan ges samlingsnamnet ”Norsjö Arena”
att om så erfordras uppdra till utbildnings- och fritidsnämnden att fastställa
särskilda namn för respektive anläggning.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen antar Mikael Lindfors yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge samtliga idrottsanläggningar i anslutning till Norsjöskolan
samlingsnamnet ”Norsjö Arena”
att om så erfordras uppdra till utbildnings- och fritidsnämnden att fastställa
särskilda namn för respektive anläggning.
-----
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§ 90

Taxor för ishall och fotbollshall
Utbildnings- och fritidsnämnden 2004-05-12 § 68
Nämnden har att fastställa taxor för ishallen och fotbollshallen .
Norsjö ishall
Registrerade hockeyföreningar i Norsjö
kommun med egen arbetsinsats
(Egen arbetsinsats: spolning av is, städ
upplåsning och låsning)
Utan egen arbetsinsats
Extern uthyrning
Med arbetsinsats av förening vid extern uthyrning
tillfaller föreningen
Match A-lag
Cuper/turneringar
Miniavgift/gång

150 kr/75 min.

300 kr/75 min.
500 kr/75 min.

125 kr/75 min.
400 kr/match
150 kr/lag
700 kr

Norsjö fotbollshall
Registrerade fotbollsföreningar i Norsjö
kommun med egen arbetsinsats
(Egen arbetsinsats: sladdning, städ,
upplåsning och låsning)
Utan egen arbetsinsats
Extern uthyrning
Med arbetsinsats av förening tillfaller
ningstillfälle
Match A-lag
Cuper/turneringar
Miniavgift/gång

100 kr/tim.

200 kr/tim.
300 kr/tim.
100 kr/uthyr300 kr/tim.
150 kr/lag
700 kr

Utbildning- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för ishall och
fotbollshall.
-----
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§ 90 forts.
Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxor för ishall och fotbollshall enligt utbildnings- och
fritidsnämndens förslag.
-----
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§ 91

Förslag till reklampolicy för ishall och fotbollshall i Norsjö
kommun
Utbildnings- och fritidsnämnden 2004-05-12 § 69
Efter samråd med Norsjö Hockey Club och fotbollsföreningarna i
Norsjö kommun enades föreningarna om följande förslag till
reklampolicy i de nya anläggningarna.
Rätten att sälja reklamplats i ishallen har registrerade föreningar med
verksamhet i Norsjö kommun och rätten att sälja reklamplats i
fotbollshallen har registrerade föreningar i kommunen som har
aktiviteter i fotbollshallen.
Norsjö kommun förebehåller sig rätten att ha egna informationstavlor i
hallarna.
Reklam får endast sättas upp på anvisade platser i lokalerna.
Kommunen erhåller årsavgift för varje reklamplats.
- Skyltar 50x100 cm
- Skyltar större än angivet mått
- Ismaskin
- Isreklam

200 kr/år
400 kr/år
400 kr/år
400 kr/år och plats

Verksamhetsansvarig skall godkänna sponsorer och reklam som avses
sättas upp i hallarna ur ett etiskt perspektiv.
Vid brist på reklamplats görs en fördelning av platser av
verksamhetsansvarig.
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta ovanstående förslag till
reklampolicy för ishall och fotbollshall i Norsjö kommun.
-----
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§ 91 forts.
Kommunstyrelsen 2004-05-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ovanstående förslag till reklampolicy för ishall och fotbollshall i
Norsjö kommun.
---

K:\Protokoll\KS\Redigerad för webb - 040525.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2004-05-25

03ka539 0820

59(69)

§ 92

Begäran om tilläggsanslag – om- och tillbyggnad av sim- och
sporthall i Norsjö
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 § 107
Teknisk chef Göran Hedman och ingenjör Ivan Grundström lämnar
information om den planerade om- och tillbyggnaden av sim- och sporthallen
i Norsjö.
Vid sammanträdet presenteras ritningsförslag med tillhörande
kostnadsberäkningar.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen att undersöka möjligheten att vidta vissa
smärre justeringar av planerade byggnadsåtgärder.
att uppdra till ordföranden Mikael Lindfors att fatta beslut om antagande av
anbud när ett bearbetat anbudsunderlag föreligger.
----Kommunstyrelsen 2004-05-25
Teknisk chef Göran Hedman redovisar förslag till ritning samt
kostnadsberäkningar som upprättats efter de direktiv som lämnats vid
arbetsutskottets sammanträde.
För att kunna utföra planerad om- och tillbyggnad av sim- och sporthallen
erfordras ytterligare 1 600 000 kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ett tilläggsanslag på 1 600 000 kronor för om- och tillbyggnad av
sim- och sporthall i Norsjö
att för ändamålet anvisa 1 600 000 kronor ut tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 3267, Sim- och sporthall, Norsjö
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§ 93
Delegationsbeslut - personalärenden
Januari 2004
Anställande av visstidsanställd personal
Berg Asta
Boman Max
Bäcklund Thim
Dahlbäck Ulf
Eriksson Maria
Holmgren Kenneth
Holmström Kristina
Jakobsson Per-Erik
Johansson Anette
Larsson Birgitta
Larsson Ulrika
Norman Mailis
Nyström Karl
Olsson Thorbjörn
Ström Gerd
Anställande av tillsvidaranställd personal
Boman Max
Holmström Kristina
Omreglering av anställningar
Larsson Birgitta
Pettersson Moniqa
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Nyström Karl
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 94
Delegationsbeslut - personalärenden
Februari 2004
Anställande av visstidsanställd personal
Berg Asta
Boman Max
Bäcklund Thim
Dahlbäck Ulf
Eriksson Maria
Holmgren Kenneth
Holmström Kristina
Jakobsson Per-Erik
Johansson Anette
Larsson Birgitta
Larsson Ulrika
Norman Mailis
Nyström Karl
Olsson Thorbjörn
Ström Gerd
Anställande av tillsvidaranställd personal
Boman Max
Holmström Kristina
Omreglering av anställningar
Larsson Birgitta
Pettersson Moniqa
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Nyström Karl
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 95
Delegationsbeslut - personalärenden
Mars 2004
Anställande av visstidsanställd personal
Andersson Lena
Berg Asta
Berggren Staffan
Brännström Lena
Bäcklund Thim
Dahlbäck Ulf
Eriksson Maria
Hedman Göran
Holmström Kristina
Häggling Stefan
Jakobsson Per-Erik
Johansson Anette
Larsson Birgitta
Larsson Ulrika
Lidén Anette
Liden Ann-Britt
Lundgren Bertil
Norman Mailis
Nyström Karl
Olsson Thorbjörn
Pettersson Moniqa
Skoogh Marie-Louise
Skoog Mats
Ström Gerd
Anställande av tillsvidaranställd personal
Bohman Max
Holmström Kristina
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Dahlbäck Ulf
Eriksson Maria
Jakobsson Per-Erik
Olsson Thorbjörn
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
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§ 96
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Mikael Lindfors
04ka146 0345
04ka152 0345
04ka120 0345
04ka121 0345
04ka137 0345

Förköpsintyg
Bastuträsk 43:6
Plogen 3
Norsjö 7:41
Larstorp 1:3 och Norsjö 8:15
Bastuträsk 9:9

04ka164
04ka206
04ka207
04ka208
04ka227

Svanfors 1:18
Utternäs 1:2
Gumboda 1:29 och Tjärnheden 1:24
Svartnäs 1:8
Bastuträsk 1:154

0345
0345
0345
0345
0345

04ka228 0345
04ka253 0345
04ka233 0345

Bastuträsk 1:153
Hammaren 1
Gissträsk 1:32

Thorbjörn Olsson
03ka655 0023

Yttrande
Brev angående överklagande av tillsättningen av
webbadministratörstjänsten.

Thorbjörn Olsson
04ka130 0132
04ka180 0132
04ka236 0132
04ka182 0132
04ka257 0132

Yttrande – landsbygdsstöd
Tages Byggservice i Norsjö AB
EnergiKicken
Källan Spa Konferens AB
Camp Malån Andreas Olsson
Ferra Food AB

Ivan Grundström
04ka133 0361
04ka123 0361
04ka133 0361

Bostadsanpassningsbidrag

04ka192 0361
03ka649 0361
03ka610 0361
04ka073 0361
04ka098 0361
04ka198 0361
§ 96 forts.
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Göran Hedman
99ka232 0810

Antagande av anbud
Ishockeysarg. Uppdraget tilldelas DACO AB

Thorbjörn Olsson
04ka244 0011

Upphandling av tjänster
Antagande av anbud på utbildning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23
03ka111 0009
§ 60. Beslut att i princip ställa sig positiv till
bildandet av ett samordningsförbund avseende
finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet.
04ka086 0711

§ 61. Yttrande över centrum för tillgänglig
information för personer med
funktionsnedsättning.

04ka025 0009

§ 62. Uppdrag till ordförande att avge yttrande
över delbetänkandet ”Utvecklingskraft för en
hållbar välfärd”.

03ka563 0005

§ 64. Beslut att ställa sig positiv till att
fastighetsägarna i Rengård får koppla in sig på
Skellefteå

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-19
04ka212 0000

§ 70. Beslut att för närvarande inte köpa in GPSanläggning till brandbilarna.

04ka087 0009

§ 71. Yttrande över departementspromemorian
”Samråd efter folkinitiativ”.

04ka222 0000

§ 72. Uppdrag till webbadministratör Sofie
Persson att utforma debattforumet efter modell
där man måste registrera sig för att skriva inlägg,
men kan läsa inlägg utan att vara inloggad.

04ka215 1150

§ 75 Avslag på begäran om medfinansiering av
förstudie till förutsättningar att bilda ett nätverk
av livsmedelsaktörer i Norsjö.
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§ 96 forts.
04ka220 1650

§ 76. Godkännande av leveransavtal av
kontorsmöbler.

04ka067 1650

§ 77. Beslut att säga upp avtalen mellan Norsjö
kommun och Svenska Förpackningsinsamlingen.

04ka221 1650

§ 78. Godkännade av nyttjanderättsavtal – Norsjö
Hockey.
§ 81. Utvärdering av kommunstyrelsens
reglemente.

02ka431 0003

03ka150 4100

§ 83. Vattenförsörjning för fritidshus, Storholmen
i Norsjö.

04ka219 0000

§ 84. Beslut att uppdra till ordförande och
kommunchef att underteckna ansökningarna till
klimatinvesteringsprogrammet när dessa
färdigställts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10
04ka238 0100

§ 105 Norsjö kommun har inte något att erinra
mot konsekvensutredning till förslag om
föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt
intressanta mål i Västerbotten m.m.

99ka232 0810

§ 106. Antagande av anbud - ismaskin

03ka539 0820

§ 107. Om- och tillbyggnad av sim- och sporthall
i Norsjö

04ka237 0314

§ 110. Förslag till femårsplan för byggande av
enskilda vägar 2004-2008

Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut
-----
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§ 97
Delgivningar
Kommunförbundet Västerbotten
03ka450 1150
Förändrad medfinansiering m.m. i projekt
ESSet, Elektronisk samhällsservice, etapp 1
Länsrätten i Västerbottens län
02ka340 0300
Avslag på överklagat beslut i KSAU 040223 §
44 angående laglighetsprövning enligt 10 kap.
Kommunallagen (1991:900) –
ersättningsanspråk.
Svensk Glasåtervinning
04ka168 0010
Bergsstaten
03ka315 0010

02ka303 0010

Information från Svensk Glasåtervinning.

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Gumboda nr 1003 och
1004 i Norsjö kommun.
Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Örträsk nr 100.

Länsstyrelsen Västerbottens län
04ka199 0010
Rapport StrateGIS – summering av StrateGIS
Västerbottens slutseminarium.
04ka134 0710

Redovisning av miljömålsarbetet i Västerbottens
län.

02ka530 0132

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
Samhälsan AB.

02ka175 0132

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
Jakt- och vildmarksäventyr AB.

04ka223 0010

Information om fastställande av
länstransportplanen för Västerbottens län 20042015, objektslista.

00ka132 0005

Meddelande om utförd kvalitetskontroll av ITinfrastrukturprojekt. (Ettan)
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§ 97 forts.
00ka132 0005

Beslut om slutlig utbetalning av
ortssammanbindande nät.

00ka132 0005

Beslut om slutlig utbetalning av områdesnät.

04ka232 0010

Brev till statsrådet Ulrika Messing angående
kommande beslut om trafikplikt och
upphandling av flygtrafik i Västerbottens inland.

Skattekontoret
04ka158 0010

Vägverket
04ka147 0314

04ka143 0310

Kommunstyrelsen
99ka232 0810

SKTF
04ka136 0030

Regeringen
03ka092 0040

Preliminärt beslut om utjämning av kostnader
för stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS-kostnader)
Delgivning av driftsbeslut –
driftskostnadsunderlag på enskild väg med
statsbidrag.
Regional uppföljning av den åtgärdsplanering
som skett i samband med planering för
transportområdet 2004-2015.

Brev till Mona Sahlin angående inbjudan till
invigning av ny idrottsanläggning i Norsjö.
Förhandlingsframställan – Brott mot
skyldigheten att enligt Jämställdhetslagen
genomföra lönekartläggning.

Bidrag till kommuner med stor
befolkningsminskning.

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet
04ka127 0010
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård under 90talet.
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§ 97 forts.
Socialnämnden
03ka614 0710

03ka431 0700
Stiftelsen Skapa
04ka021 0010

Granskning av hantering av inkomna
handlingar.
§ forts.
Granskning av socialnämndens ansvarsutövande

Inbjudan att söka Stiftelsen Skapas
utvecklingsstipendium 2004.

Försäkringskassan
04ka181 0010

Årsredovisning för Försäkringskassan 2003.

Rädda Barnen
04ka200 0010

Rapporten ”Barns hälsa i Sveriges kommuner”

Regeringskansliet, Inlandsdelegationen
04ka201 0010
Ny idéskrift om lärcentra: ”Flexibelt lärande och
tillväxt i Inlandet”

Hushållningssällskapet
04ka159 0100

Lule Stassteater
04ka239 0058

Carrefour bjuder på EU-utbildning för
kommunpolitiker.
Information om pjäsen ”Hej Hitler”. En kulturell
gärning som socialt förebyggande åtgärd.

Bygg- och miljönämnden
04ka248 0820
Miljörapporter enligt miljöbalken avseende 2003
års verksamhet vid Bastuträsk, Bränntjärnlidens
samt Lustigkullas slamdeponier.
Fortifikationsverket
04ka235 0010

SmåKom
04ka196 0624

Verksamhetsberättelse och miljöredovisning –
Fortifikationsverket 2003.

Vänförening inom SmåKom-nätverket.
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§ 97 forts.
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
04ka249 0010
Utredningen ”Från kungsådra till skattekälla”.
Länsrätten i Västerbottens län
04ka015 0016
Avslag på överklagande av kommunfullmäktiges
beslut 040330 § 15.
Utbildnings- och fritidsförvaltningen
04ka210 0240
Hastighetsbegränsning Rislidenvägen, Norsjö
samhälle.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna
-----
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