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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 11 oktober 2005 kl. 08.30-12.40
Gruppmöten måndagen den 10 oktober 2005 kl. 18.30-20.30

Beslutande

Mikael Lindfors (s) ordförande
Gudrun Gustafsson (c)
Lars-Åke Holmgren (kd)
Gunilla Lundgren (fp)
Britthelen Almquist (kd)
Börje Eklund (s), tjänstgörande ersättare för Gunder Hjelte (s)
Jeanette Berggren (s)
Hans Klingstedt (v)

Övriga deltagande

Ingela Lidström, sekreterare
Thorbjörn Olsson, kommunchef
Rolf Karlsson, Västerbottens Idrottsförbund § 150
Lars-Olov Hansson, Västerbottens Idrottsförbund § 150
Kenneth Holmgren, ekonomichef § 159
Thim Bäcklund, teknisk chef § 159
Ann-Sofie Thorgren, projektledare § 159

Utses att justera

Gudrun Gustafsson

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret Norsjö, tisdag den 18 oktober 2005

Underskrift

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

Paragrafer:

150-167

Ingela Lidström, sekreterare

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

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

Gudrun Gustafsson, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2005-10-11

Anslaget uppsatt

2005-10-19

Anslaget nedtages

2005-11-11

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift

.............................................................................................
Ingela Lidström
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Dagordning
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
Information om projekt – Entreprenörsutveckling
Information om pågående budgetarbete
Kommunens turistverksamhet
-----
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§ 150

Information från Västerbottens Idrottsförbund
Vid sammanträdet deltar Rolf Karlsson och Lars-Olov Hansson från
Västerbottens Idrottsförbund och informerar om sin verksamhet och om
hur idrotten ska kunna vara en tydlig aktör i kommunens utveckling.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 151

Beslutsattestant/ersättare - utbyggnad IT-nät
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 206
Länsstyrelsen kräver att redovisning för utbyggnad IT-nät särskiljs när det
gäller utbyggnad av fibernät i Norsjö samhälle och utbyggnad av ADSL till
byar.
I dag finns beslut om ID 9108 Utbyggnad IT-nät med 1 850 000 kr i
beviljade kommunala medel.
Nytt ID 9110, Utbyggnad IT-nät ADSL, föreslås och att beviljade medel
fördelas med 650 000 kr på ID 9108 och 1 200 000 kr på ID 9110.
Arbetsutskottet beslutar
att som beslutsattestant för ID 9110, Utbyggnad IT-nät ADSL utse Per
Boman med Thorbjörn Olsson som ersättare
att för projektet fastställa ansvarsområde 210, Kommunledningskontor
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att omfördela 1 200 000 kr från ID 9108 till ID 9110.
----Kommunstyrelsen 2005-10-11
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 152

Rapport - organisationsöversyn för äldreomsorgen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 207
Socialchef Staffan Berggren har informerat socialnämnden vid
sammanträde 2005-06-09 om handlingsplan för organisationsöversyn för
äldreomsorgen. Socialnämnden beslutade att uppta diskussion med
kommunledning avseende tankar kring förändring och de ekonomiska
konsekvenserna av dem.
Vid socialnämndens sammanträde 2005-09-07 redovisades förslag till
åtgärder utifrån upprättad handlingsplan. Se bilaga.
Socialnämnden beslutade följande:
att förändringar i enlighet med bilagt förslag skall genomföras
att förändringarna sker enligt personal- och finansieringsalternativ 3
att behovet och utformningen av gruppledare/motsvarande som
administrativt stöd skall utformas så att största effektivitet uppnås
att utrymme för gruppledare/motsvarande i största möjliga
utsträckning skall åstadkommas genom effektiviseringar
att 1,40 – 2,80 tjänst som gruppledare/motsvarande inrättas
att således föreslå kommunstyrelsen att en tjänst som 1,0
hemtjänstchef inrättas
att tjänsten som arbetsledare/chef för medicinska enheten utökas från
0,25 till 0,50 tjänst
att förändringarna sker inom ramen för budget 2006.
----Socialchef Staffan Berggren har inbjudits till arbetsutskottets sammanträde
för samråd.
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forts. § 152
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att förändringar i enlighet med bilagt förslag skall genomföras
att förändringarna sker enligt personal- och finansieringsalternativ 3
att behovet och utformningen av gruppledare/motsvarande som
administrativt stöd skall utformas så att största effektivitet uppnås
att utrymme för gruppledare/motsvarande i största möjliga
utsträckning skall åstadkommas genom effektiviseringar
att 1,40 – 2,80 tjänst som gruppledare/motsvarande inrättas
att således föreslå kommunstyrelsen att en tjänst som 1,0
hemtjänstchef inrättas
att tjänsten som arbetsledare/chef för medicinska enheten utökas från
0,25 till 0,50 tjänst
att förändringarna sker inom ramen för budget 2006.
----Kommunstyrelsen 2005-10-11
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 153

Ekonomiska rapporter för augusti 2005
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 208
Ekonomiska rapporter för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområden samt kommunstyrelsens tekniska verksamhet
redovisas enligt bilagor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna.
----Kommunstyrelsen 2005-10-11
Mikael Lindfors (s) yrkar följande
att kommunstyrelsen tagit del av rapporten och att den till stora delar följer
tilldelat budgetanslag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Mikael
Lindfors förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael
Lindfors förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen tagit del av rapporten och att den till stora delar följer
tilldelat budgetanslag.
-----
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§ 154

Trepartens renhållningsnämnds ansvarsutövande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 § 169
Kommunrevisionen har granskat Trepartens renhållningsnämnds
ansvarsutövande som ingår i den årliga granskningen.
Granskningen visar att nämndens ansvarsutövande sammantaget är
tillfredsställande. Inom områdena verksamhetsstyrning respektive
verksamhetsuppföljning bedöms dock nämndens kontroll vara otillräcklig
För att vidareutveckla nämndens ansvarsutövande föreslås bland annat
följande åtgärder:
o

formulera konkreta resultatmål

o

fastställa en heltäckande uppföljnings- och rapporteringsplan

o

tydliggöra ekonomiansvaret med avseende på fördelning och innehåll

o

i samråd med övrig renhållningsverksamhet utforma strategi för att
fånga upp kundtillfredsställelse.

Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen.
-----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 209
Trepartens renhållningsnämnd beslutade 2005-08-29 § 10 att uppdra
till berörda tjänstemän i Malå, Sorsele och Norsjö kommun att
åtgärda påtalade brister samt att redovisning skall ske vid varje
sammanträde till bristerna åtgärdats.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad åtgärdsplan.
-----
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forts. § 154
Kommunstyrelsen 2005-10-11
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 155

Ägardirektiv för Norsjö Utveckling AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 210
Styrelsen för Norsjö Utveckling AB (NUAB) har framfört önskemål om att
få ett mera preciserat och tydligt uppdrag av sina ägare som är Norsjö
Tillväxt Ekonomisk förening och Norsjö kommun. För bolagets
verksamhet gäller idag bolagsordning, konsortialavtal och upprättat
uppdragsavtal.
Ett antal samråd har ägt rum mellan ägarna varvid bland annat bifogat
förslag till ägardirektiv har diskuterats.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för sin del lämna bifogade kompletterande direktiv till styrelsen för
Norsjö Utveckling AB.
---Kommunstyrelsen 2005-10-11
Mikael Lindfors (s) yrkar följande
att återremittera ärendet i avvaktan på Norsjö Tillväxt Ekonomiska
förenings ställningstagande. Ärendet återupptas därefter vid
kommunstyrelsens novembersammanträde.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Mikael
Lindfors förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael
Lindfors förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet i avvaktan på Norsjö Tillväxt Ekonomiska
förenings ställningstagande. Ärendet återupptas därefter vid
kommunstyrelsens novembersammanträde.
-----
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§ 156

Lokalisering av Norsjö Utveckling AB:s kontor
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 211
I det samråd som ägt rum mellan Norsjö kommun och Norsjö Tillväxt
Ekonomisk förening om NUAB:s framtida verksamhet har
kommunledningen även tagit upp frågan om en eventuell förflyttning av
bolagets kontor från nuvarande byggnad till kommunhuset. Avsikten med
en sådan förflyttning är att skapa ökade samordningsvinster och
möjligheter till ett närmare samarbete med kommunledning och övrig
förvaltningspersonal inom kommunen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till ovan angivna skäl förordar kommunen, i egenskap
av delägare, att Norsjö Utveckling AB flyttar sin verksamhet till
kommunhuset
att denna flytt bör ske senast 2006-01-01.
----Kommunstyrelsen 2005-10-11
Mikael Lindfors (s) yrkar följande
att återremittera ärendet i avvaktan på Norsjö Tillväxt Ekonomiska
förenings ställningstagande. Ärendet återupptas därefter vid
kommunstyrelsens novembersammanträde.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Mikael
Lindfors förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael
Lindfors förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet i avvaktan på Norsjö Tillväxt Ekonomiska
förenings ställningstagande. Ärendet återupptas därefter vid
kommunstyrelsens novembersammanträde.
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§ 157

Projekt ORUSS
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 212
2006-01-01 planeras projektet Operativ Resurs för Utveckling av
Sysselsättningsstrategin i Skellefteå och Norsjö AO – ORUSS att starta.
Projektet kommer att pågå till 2006-12-31. Målet för projektet är att bättre
kunna tillgodose behovet av utbildning hos kommunens invånare, både för
att främja den personliga utvecklingen och öka anställbarheten, samt att
bättre kunna förutse och tillgodose behovet av den kompetens och
rekryteringsbehov som arbetsgivarna efterfrågar.
Norsjös lokala kompetensråd och referensgruppen till Skellefteå
lärcentrum ska fungera som nav mellan arbetsmarknadsnämnden,
lärcentret och omgivningen, när det gäller önskemål och behov av
kompetensutveckling och fortbildning. Se bilaga.
Medfinansiering för Norsjö kommuns del är 75 000 kronor.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2005-10-11
Kommunstyrelsen beslutar
att delta i projektet
att medfinansiera projekt ORUSS med 75 000 kronor för år 2006
att medel disponeras ur ID 1901 medfinansiering EU-projekt
att kostnaderna påföres ID 2004
att som beslutsattestant för ID utse Ingrid Ejderud-Nygren samt Thorbjörn
Olsson som ersättare
att för projektet fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor.
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§ 158

Information om projektet – Entreprenörsutveckling
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar information om ett projekt för
entreprenörsutveckling i samverkan med Vattenfall Inlandskraft. Se
särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge ett positivt ställningstagande till projektet och uppdra till
arbetsutskottet att utarbeta förslag till finansiering.
-----
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§ 159

Information om pågående budgetarbete
Ekonomichef Kenneth Holmgren, projektledare Ann-Sofie Thorgren och
teknisk chef Thim Bäcklund informerar om pågående budgetarbete. En
kort redovisning av eventuella verksamhetsförändringar samt arbetet med
tjänstegarantier lämnas.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 160

Kommunens turistverksamhet
Norsjö kommun har för 2005 tecknat avtal med Norsjö Utveckling AB
angående näringslivs- och turismtjänster. Vid sammanträdet väcks frågan
om framtida hemvist för turistverksamheten.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda den framtida hemvisten
för turistverksamheten.
-----
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§ 161

Guldriket efter projekttidens slut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-18 § 98
Planeringsarbete pågår för att bilda en ekonomisk förening, som sedan ska
överta ett befintligt säljbolag. Se särskild bilaga.
Guldriket vill att Skellefteå, Norsjö, Malå och Lycksele kommuner tar
ställning till följande:
Inrättande av en anställning som ska arbeta med destinationsutveckling
Upphandlar marknadsföringstjänster för 75 000 kronor per kommun år
2006, 50 000 kronor för 2007 och därefter 50 000 kronor per år av den
nya organisationen
Göra en översyn över vilka marknadsföringstjänster som kommunen
kan tänka sig att köpa från Guldrikets ekonomiska förening
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
----Kommunstyrelsen 2005-05-31
Skellefteå kommun har tagit initiativ till att ett samråd med berörda
kommuner ska ske under juni månad.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens presidium att delta i ovan nämnda
samråd.
-----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 213
Företrädare för Lycksele, Malå, Skellefteå och Norsjö kommuner har vid
samråd enats om en till vissa delar ändrad inriktning jämfört med
inkommen skrivelse från Guldriket. Som representant för Norsjö kommun
deltog kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors.
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forts. § 161
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att till den ideella föreningen Guldriket lämna ett verksamhetsbidrag på
sammanlagt 175 000 kronor att nyttjas till destinationsutveckling och
marknadsföring av Guldriket under 2006
att anvisade medel skall användas enligt av föreningens styrelse upprättad
och godkänd verksamhetsplan
att för ändamålet uppta ett anslag på 175 000 kronor i 2006 års budget
att kostnaden påföres ID 5020
att uppdra till föreningen Guldriket att under första kvartalet 2006 till de
fyra Guldrikekommunerna lämna in en verksamhetsplan för åren 2007 och
2008, som för intäktssidan anger en ökad självfinansieringsgrad
att detta beslut gäller under förutsättning att samtliga Guldrikekommuner
fattar ett likartat beslut.
----Kommunstyrelsen 2005-10-11
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 162

Motion angående stöd till anhöriga
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 214
Kristdemokraterna har lämnat in en motion angående stöd till anhöriga.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2005-06-09 § 70;
”att ställa sig positiva till motionen samt
att ansöka om projektpengar till kartläggning och utarbeta eventuella
förslag”
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till motionen
att uppdra till socialnämnden att dels genomföra en behovsinventering och
åtgärdsplan för anhörigvårdarnas delaktighet i vårdarbetet och dels ansöka
om medel för finansiering av projektarbetet
att förslag och finansiering redovisas till kommunfullmäktiges
sammanträde i mars 2006
att motionen därmed anses som besvarad.
---Kommunstyrelsen 2005-10-11
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 163

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för transporter av
hushållsavfall
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 215
Förslag till avtal om samverkan i gemensam nämnd för transporter av
hushållsavfall har upprättats. Se bilagor.
Trepartens renhållningsnämnd behandlade ärendet 2005-08-29 § 8
och beslutade att föreslå för respektive kommun att anta föreliggande
förslag till nytt avtal.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att teckna avtal om samverkan i gemensam nämnd för transporter av
hushållsavfall enligt bilagda förslag
att avtalet gäller från och med 1 januari 2006 till och med 31 december
2010.
----Kommunstyrelsen 2005-10-11
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 164

Reglemente för gemensam renhållningsnämnd för Malå,
Norsjö och Sorsele kommuner
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 § 216
Förslag till reglemente för gemensam renhållningsnämnd för Malå, Norsjö
och Sorsele kommuner har upprättats enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reglemente för gemensam renhållningsnämnd för Malå,
Norsjö och Sorsele kommuner att gälla från och med 2006-01-01.
----Kommunstyrelsen 2005-10-11
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 165
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Lorentz Karlsson
05ka486 0361
05ka345 0361

Bostadsanpassningsbidrag

Mikael Lindfors
05ka483 0345
05ka487 0345

Förköpsintyg
Risliden 6:1
Kattisträsk 1:9

Thorbjörn Olsson
05ka489 0132

Yttrande landsbygdsstöd
Old Tech Engineering

Thim Bäcklund
05ka456 0342
05ka519 0210

Markupplåtelse
Norsjö 56:22
Orgeln 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26
05ka533 0131
§ 200 Beviljande av bygdemedel till Åsa
Normark och JB Emballage AB
05ka535 1150

§ 203 Antagande av Duo i Norsjö AB som
projektledare för projekt FOKUS

05ka538 0002

§ 206 Beslutsattestant/ersätter – utbyggnad
IT-nät

Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§166
Delegationsbeslut – personalärenden
September
Anställande av visstidsanställd personal
Andersson Stefan
Berg Asta
Berggren Staffan
Boman Max
Brännström Lena
Eriksson Maria
Holmström Kristina
Jakobsson Per-Erik
Johansson Alf
Larsson Birgitta
Larsson Ulrika
Lidén Ann-Britt
Lidén Anette
Lindahl Per-Olov
Lundgren Bertil
Norman Mailis
Olsson Thorbjörn
Anställande av tillsvidareanställd personal
Berggren Staffan
Holmström Kristina
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Holmlund Ann-Evy
Rönnqvist Maria
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
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§ 167
Delgivningar
Kurdistans Nationella Kongress
05ka526 0010
Skrivelse angående Kurdistan och Turkiet
Vägverket
05ka504 0314

05ka501 0314

Beslutat särskilt driftbidrag till enskild
statsbidragsväg
Besiktningsprotokoll – enskilda vägar

Länsstyrelsen Västerbotten
05ka465 0132
Beslut om avslutat ärende: Svansele
Vildmarkscenter AB
05ka403 0132

Avslag på ansökan om landsbygdsstöd för
Kvavissågen

05ka194 0701

Beslut om utvecklingsmedel avseende
alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

05ka443 0010

Länstransportplan för Västerbottens län

05ka295 0132

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
Norr-don AB

05ka336 01032

Preliminärt beviljat landsbygdsstöd –
Fritidsbutiken

05ka343 0132

Preliminärt beviljat regionalt bidrag till
företagsutveckling – Taraco AB

05ka465 0132

Ansökan om regionalt bidrag till
företagsutveckling, avslut av ärende –
Svansele Vildmarkscenter AB

Jerker Robach
05ka527 0010
Regeringskansliet
05ka468 0106

Skrivelse angående ADSL i byar

Brev från kommunminister Sven-Erik
Österberg
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forts. § 167
Hovrätten
98ka001 0108

Kommunförbundet
05ka505 0010

Kvarkenrådet
05ka524 0130

Socialnämnden
04ka455 0026

Anteckningar angående syn av
överfallsdammen

Avgifter till kommunförbundet Västerbotten
2006

Inhämtande av synpunkter på Kvarkenrådets
framtida verksamhet och organisation

Budget- och skuldrådgivning i Norsjö
kommun

04ka489 0001

Mål- och resultatstyrning

Stellan Sundberg
05ka529 0010

Öppet brev till Konsum Nord

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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