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Plats och tid

Kommunkontoret Norsjö, måndagen den 26 januari 2004
kl.08.30 – 17.00

Beslutande

Mikael Lindfors (s) ordförande
Lars-Åke Holmgren §§ 1-24, 26-36
Gudrun Gustafsson (c)

Övriga deltagande

Thorbjörn Olsson, kommunchef
Siv Bäckström, sekreterare
Ulrika Larsson, personalsekreterare § 2
Elly Karlsson, NUAB § 3
Stig Larsson, NUAB § 3
Göran Hedman, teknisk chef §§ 7-8, 14-15,
Lena Brännström, kommunsekreterare §§ 5, 9
Lena Andersson, personalchef §§ 19-20

Utses att justera

Gudrun Gustafsson

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret Norsjö, torsdagen den 29 januari 2004

Underskrift

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

Paragrafer:

1 - 36

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

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

Gudrun Gustafsson, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2004-01-26

Anslaget uppsatt

2004-01-30

Anslaget nedtages

2004-02-23

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift

........................................................................................................................
Siv Bäckström
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§1
Dagordning
Dagordningen godkännes med följande tillägg:
− Inrättande/indragningar av anställningar budgetåret 2004
− Anbud – redskapsbärare
− Anbud – löpande drift- och underhållsarbeten avseende byggnadsarbete
− Resebidrag - högskolestuderande
-----
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§2

Feriearbeten
Personalsekreterare Ulrika Larsson tar upp några av frågeställningarna i rapporten
”Resultat av handledaranställning för ferieungdomar inom Norsjö kommun
sommaren 2003” för en kort diskussion. Rapporten fanns som delgivning i KS
031111 och skickades med som en bilaga inför detta sammanträde.
Under 2003 inrättades en handledaranställning på heltid under tiden 2003-05-15 –
2003-08-15. Arbetsuppgifterna var urval och fördelning av feriearbeten,
utarbetande av introduktionsprogram, sammankallande av ungdomarna till
gruppvisa introduktioner, utslussning till arbetsplatserna, kontakter och löpande
handledning med ungdomarna under ferieperioden, uppfångare och lösare av
problem, löpande dokumentation och utvärdering av problem och resultat under
anställningstiden.
Utvärderingar har visat att detta i huvudsak har upplevts positivt av både
ungdomar och deras arbetsledare.
I budget för 2004 finns inte medel avsatta för denna anställning och frågan väcks
därför hur vi under detta år ska på bästa sätt kunna ta tillvara de kunskaper och
erfarenheter som vi fått genom föregående års feriehandledaranställning, och
dessutom kunna inrymma detta i befintlig organisation. En återgång till tidigare
arbetsrutiner känns otillfredsställande, men det finns idag inte tillräckliga
persone lla resurser för att inrymma dessa arbetsuppgifter på önskat sätt.
Ärendet föranleder för närvarande inget beslut.
----
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§3

Samråd med NUAB i gemensamma frågor
Till dagens sammanträde har Elly Karlsson och Stig Larsson från Norsjö
Utveckling AB inbjudits för ett samråd i gemensamma frågor.
En allmän diskussion om bland annat former för samarbete och kontakter hölls.
Ömsesidig information av aktuella händelser och aktiviteter är mycket viktigt, och
med anledning av detta kommer NUAB att inbjudas till varje sammanträde med
arbetsutskottet.
Ärendet föranleder inget beslut.
-----
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§4

Organisation – idrottsanläggningar
Mikael Lindfors lämnar en kort information i ärendet.
När det gäller marknadsföring, bokning och drift av Norsjös idrottsanläggningar
måste det tillskapas en samordnad organisation. Arbetet med detta är under
uppbyggnad.
Möte med Allhallsföreningen kommer att hållas inom kort. Mer information i
ärendet lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde 2004-02-10.
Vid renoveringen av badhuset kommer dess personal att finnas tillgänglig för
andra arbetsuppgifter. Vilka dessa arbetsuppgifter kommer att bli har ännu inte
fastställts.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
-----
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§5

Resebidrag – högskolestuderande
Vid dagens sammanträde väcks frågan angående möjligheten till utökning av
antalet studieorter som berättigar till kommunalt resebidrag för
högskolestuderande.
Ärendet föranleder inte något beslut.
------
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§6

Begäran om miljökonsekvensbeskrivning för väg 370
Kjell-Olov Björk har inkommit med skrivelse angående olägenheter för boende
efter väg 370. Det gäller både miljö- och trafiksäkerhetsaspekter. Han föreslår att
kommunstyrelsen hos Vägverket begär en miljökonsekvensbeskrivning
omfattande mätningar av vibrationer och buller samt vilka trafiksäkerhetsåtgärder
som vidtagits. Se bilaga.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till bygg- och miljökontoret att kalla samman företrädare för
Vägverket, Polismyndigheten samt målsägare i ärendet till en samrådsträff .
-----
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§7

Upphandling av leasingbil
Tekniska förvaltningen har behov av ytterligare en leasingbil som främst ska
nyttjas av arbetsledare Bertil Lundgren. Kostnaderna för leasingen belastar driften
för enskilda vägar, fastigheter samt övriga verksamheter där bilen nyttjas.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen i samråd med kommunledningskontoret
upphandla en leasingbil av för ändamålet lämplig modell.
-----
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§8

Gångväg från Kronanområdet mot Alstigen och Statoil
Pensionärs- och handikapprådet har i bifogad skrivelse anhållit om att tekniska
förvaltningen ska utreda möjligheten att anlägga en gångväg mellan
Kronanområdet och Alstigen/Statoilområdet.
Tekniska förvaltningen har utrett ärendet. Vid mätningar framkom att den
befintlig gång- och cykelbana endast är 80 meter längre än den tilltänkta
gångbanan. Kostnaden för projektet bedöms (inklusive belysning) till ca. 250 000
kronor. Därtill kommer en årlig driftskostnad som omfattar belysning, snöröjning
och halkbekämpning med ca. 15 000 kronor. Tekniska förvaltningen föreslår mot
denna bakgrund därför att begäran skall avslås.
Vid behandlingen av detta ärende deltar teknisk chef Göran Hedman.
Arbetsutskottet beslutar
att inte lämna bifall till framställan om ny gångväg från Kronanområdet mot
Alstigen och Statoil, med motiveringen att närheten till annan befintlig gång- och
cykelväg inte motiverar anläggandet av föreslagen gångväg.
-----
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§9

Uppföljning av styrdokument för Länstrafiken, Västerbotten
Mats Börjesson, Transportidé, har i uppdrag att göra en uppföljning av befintliga
styrdokument samt utarbeta förslag till ändringar. Detta skall behandlas vid
ägarsamråd den 6 februari och slutligen tas vid bolagsstämman i början av juni
månad.
Efter ägarsamrådet skall nytt förslag utarbetas och beslutas av
kommunfullmäktige i respektive kommun. För Norsjö kommun blir det den 30
mars.
Den allra största förändringen rör kostnadsfördelningen. Förslagen innebär att
Landstingen skall betala trafik mellan kommunerna och kommunerna beställa och
betala trafiken inom kommunerna. Vid träff den 14 januari med tjänstemännen i
kommunerna framkom att den beräkning som gjorts inte stämmer. Ny beräkning
ska vara kommunerna tillhanda senast den 23 januari.
Kommunsekreterare Lena Brännström lämnar ytterligare information vid
sammanträdet.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 10

Medfinansiering av Västerbotten Direkt för år 2003
Länsstyrelsen i Västerbotten har genom projektet ”Västerbotten Direkt” skapat
länets dominerande portal på Internet. Sedan 1996 har besökare kunnat söka
samhällsinformation på webbplatsen. Verksamheten drivs och bekostas
gemensamt av Länsstyrelsen, Landstinget, länets kommuner och
kommunförbundet i Västerbotten.
Syftet är att samla och gemensamt presentera information om länet på ett ställe.
Västerbotten Direkt tillhandahåller flera kostnadsfria tjänster som till exempel:
Länsvädret, sökbar länskarta, arrangemangskalender m.m. Vidare sker utbildning
och nätverksbyggande med kommunernas webb- och informationsansvariga.
Länsstyrelsen i Västerbotten anhåller om 7 000 kronor för år 2003 som
medfinansiering till projektet Västerbotten Direkt.
Kommunstyrelsen beslutade 2002-12-03 § 266 att medfinansiera Västerbotten
Direkt med 5 000 för år 2002.
Arbetsutskottet beslutar
att medfinansiera Västerbotten Direkt med 7 000 kronor för år 2003
att medel anslås ur ID 1100, kommunstyrelse
-----
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§ 11

Skrivelse angående befrielse från karensdag
Vårdpersonalen på Gästis har inkommit med en skrivelse angående befrielse från
karensdag.
I skrivelsen påpekas att personalen utsätts för smitta vid epidemier som till
exempel magsjuka och att de inte har någon möjlighet att undvika detta. Med
anledning av detta önskar vårdpersonalen få slippa karensdagen när sådana
epidemier härjar.
Arbetsutskottet beslutar
att inte lämna bifall till begäran om befrielse av karensdag.
-----

K:\Protokoll\KSAU \040126.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

04ka006 0005

13(44)

PROTOKOLL
2004-01-26

§ 12

Hyra av fiberförbindelse - hyresreduktion
LäNet Västerbotten data och tele AB har tecknat avtal med länets samtliga
kommuner om hyra av optofiberförbindelser för AC-nets trafik i det regionala
fysiska fibernätet i Västerbottens län. Förbindelserna kommer succesivt att tas i
bruk under januari 2004.
Övergången till att nyttja det av kommunerna förhyrda nätet innebär samtidigt att
användningen av de förbindelser som nu hyrs av Dotcom upphör. Avtalet Dotcom
avseende hyra av förbindelser gällde ursprungligen till och med 2005-01-31.
Förhandlingar har förts med Dotcom angående förtida avveckling av förhyrda
förbindelser. För att ekonomiskt klara kostnaderna för en förtida avveckling har
avtalet med Dotcom i vad det avser befintlig aktiv utrustning, kompletterad med
utrustning för kapacitetshöjning och nyttjande av svartfiber förlängts t.o.m.
2006-12-31. Merparten av förbindelserna, vilket motsvarar en kostnad av
2 185 000 kronor har därigenom kunnat sägas upp i förtid. Dock kvarstår
kostnaden för några sträckor t.o.m. 2004-12-31, totalt 606 000 kronor.
AC-nets övergång till att nyttja det kommunala ortsammanbindande nätet, innebär
en kapacitetshöjning till 1 Gbit/s mellan samtliga kommuner utan att
kommunernas avgift till AC-net behövt höjas. Det innebär dessutom att
kommunerna tillsammans får en årlig intäkt genom uthyrning av förbindelser till
AC-net på 2 984 000 kronor. Den kvarstående kostnaden för AC-net på 606 000
kronor för de ”gamla” förbindelser som inte kunnat sägas upp i förtid, måste dock
täckas genom kommunernas medverkan.
Styrelsen för LäNET Västerbotten data och tele AB föreslår därför att avgiften till
kommunerna för hyra av svartfiber börjar betalas fr.o.m. 2004-03-01 istället för
2004-01-01. Det innebär en minskad kostnad för bolaget på nära 500 000 kronor,
vilket bidrar till att täcka den kvarvarande kostnaden för de gamla förbindelserna
som ej kunnat sägas upp.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att LäNET Västerbotten Data och Tele AB får börja betala hyran för
optofiberförbindelse för AC-nets trafik i det regionala fysiska fibernätet från och
med 2004-03-01 istället för 2004-01-01.
-----
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§ 13

Utjämningskommitténs betänkande ”Gemensamt finansierad
utjämning i kommunsektorn” (SOU 2003:88)
Utjämningskommittén har haft i uppdrag att utreda vissa frågor rörande det
kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet samt vid behov föreslå
förändringar. Förändringarna föreslås införas från 2005.
Norsjö kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande över betänkandet. Yttrandet
skall vara finansdepartementet tillhanda senast den 10 februari 2004.
En kort sammanfattning av betänkandet samt förslag till yttrande bifogas.
Betänkandet kan läsas i sin helhet genom nedanstående adresser:
http://finans.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2003_88a.pdf
http://finans.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2003_88b.pdf
http://finans.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2003_88c.pdf
http://finans.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2003_88d.pdf
Arbetsutskottet beslutar
att inge upprättat förslag till yttrande till finansdepartementet.
------
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§ 14

Byte av redskapsbärare.
Tekniska förvaltningen har genom offentlig upphandling erhållit anbud på
redskapsbärare för placering vid kommunens förråd. Antal anbud som inkommit
vid anbudstidens utgång är två, kopia av protokoll från anbudsöppnade bifogas.
Utvärdering av anbuden har skett och utvärderingen framgår av bifogad skrivelse.
Arbetsutskottet beslutar
att anta av AB Lindgrens lantbruksmaskiner angivet anbud på en mellanskillnad
på 500 000 kronor.
-----
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§ 15

Anbud på löpande drift- och underhållsarbeten avseende
byggnadsarbete.
Tekniska förvaltningen har med anledning av att tidigare entreprenör sagt upp sitt
avtal fr.o.m 2003-12-31 gjort följande upphandling. Fyra anbud på har inkommit.
Anbudsgivare framgår av bifogad kopia på öppningsprotokoll.
Arbetsutskottet beslutar
att teckna avtal som avser löpande drift- och underhållsåtgärder för
byggnadsarbeten med följande entreprenörer:
− Owes byggservice, Kalvträsk
− Tages Byggservice AB, Norsjö
-----
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2004-01-26

§ 16

Utökad projektanställning i SIKU
Ann-Louise Nyström, projektledare för SIKU, Små InlandsKommuner i
Utveckling, har inkommit med en begäran om att utöka sin projektanställning
med 25 %. Se bilaga.
Arbetsutskottet beslutar
att medge en utökning av projektanställningen med 25 % under tiden
2004-02-01—2004-12-31 under förutsättning att övrig finansiering kan ordnas
att utökningen av anställningen skall i första hand omfatta arbetsinsatser för
rekrytering av inflyttare till kommunen
att uppdraget ska ske i nära samarbete med ”Destination Norsjö”
-----
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2004-01-26

§ 17

Inrättande av tjänst som socialpedagog
Socialnämnden 2003-12-11 § 99
Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns det återkommande behov av att
anställa resurspersoner som under vissa perioder kan gå in i familjers hem och
tillse att normala funktioner i hemmet fungerar. Nästan uteslutande är dessa
”hemmahosare” engagerade i hem där det finns barn. ”Hemmahosarna” har hittills
rekryterats ur hemtjänstleden, men under senare tid har det blivit allt svårare att
rekrytera därifrån, mest beroendet på att situationen inom hemtjänsten är sådan att
det inte finns utrymme för extra uppdrag.
Även om dem som utfört uppdrag inom ifo´n gjort storartade insatser upplevs det
emellertid som en brist att det saknats pedagogisk kunskap att överföra rutiner och
metoder i familjerna för att de på egen hand skall klara de funktioner som
förväntas i en vanligt hem. Mot bakgrund till detta finns det önskemål och behov
av att anställa en socialpedagog 50% under i första hand tiden april t o m aug. Det
upplevs även finnas behov av att förstärka inom socialsekreterarsidan. Hög
arbetsbelastning och stor personalomsättning inom ifo´n har inneburit att
kontinuiteten blivit lidande och att ärendena inte hinns med på ett acceptabelt sätt.
Ett förslag från ifo´n innebär att samma person som går in som socialpedagog
anställs som socialsekr 50 % från mitten av juni t o m augusti 2003.
Vid Socialnämndens sammanträde 2003-06-05 § 57 godkändes att en
förlängning av tjänsten socialpedagog/ socialsekreterare skulle göras fram
till 2003-12-31. Nu har frågan ställs om en fortsatt anställning efter nyår kan
bli aktuell.
Johan Broström (v) yrkar:
att en tjänst 50% socialpedagog och att 25% socialsekreterare inrättas.
Stig Selin (s) yrkar :
att en tjänst 50% socialpedagogtjänst inrättas
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
socialnämnden beslutat enligt Stig Selins förslag.
Socialnämnden beslutar
att en tjänst efter nyår på 50% socialpedagog inrättas
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26
Sedan april 2003 har socialnämnden sett behov av och beslutat om tidsbegränsade
förordnanden av socialpedagog inom individ- och familjeomsorgen. Vid
socialnämndens sammanträde 2003-12-11 § 99 beslutades att låta inrätta en
K:\Protokoll\KSAU \040126.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

19(44)

PROTOKOLL
2004-01-26

§ 17 forts.
tillsvidareanställning som socialpedagog med sysselsättningsgraden 0,5.
Tjänsten finansieras inom ramen för de anslag som avser Insatser för barn- och
ungdom, ID 7210.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en tillsvidareanställning som socialpedagog med sysselsättningsgraden
0,5 från och med 2004-01-01.
att anställningen finansieras inom ramen för de anslag som avser ID 7210, insatser
för barn- och ungdom
------
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§ 18

Närhet i Glesbygds fortsättning efter 2003-12-31
Kommunstyrelsen 2003-12-09, § 218
Kommunstyrelsen beslutar
att i princip godkänna redovisad fusion av norsjo.se och norsjo.net med innehåll
enligt upprättad promemoria, daterad 2003-12-09 med följande ändringar:
Sidan 3, punkt 4.1.1
Sidan 3, punkt 4.1.4
Sidan 4, punkt 4.4.1.3
Sidan 5, punkt 9.3
Sidan 5, punkt 6.1

Sidan 5, punkt 1.2

”Chatt” med politiker - Utgår:
”Ris och ros” - Utgår
Destination Norsjö – ges en mer framträdande plats på
startsidan
Efterutsändning av olika arrangemang t.ex. vårtalet på
valborgsmässoafton
Texten ”…lokala skribenter ges möjlighet att skicka in
nyheter från kommunens alla hörn, Skall dock vara av
redaktionellt karaktär, alltså ej reklam eller enkelriktad
information.” tas bort.
att modellen som Lidköpings hemsida är gjord efter är en
bra förebild fö r utformningen av Norsjö kommuns
hemsida

att slutligt innehåll på den nya hemsidan samt utvärdering och ställningstagande
om vilket administrationsverktyg som ska införas, ska redovisas vid
arbetsutskottets sammanträde 2004-01-26
att inriktningen ska vara att driftsmiljö och den nya webbplatsen i princip ska vara
klara 2004-01-31
att e-post- och hemsidesutrymmena för Närhet i Glesbygds kundgrupp får ligga
kvar hos IT-företaget Song Networks under första kvartalet 2004 och då i
avvaktan på en slutlig lösning
att kommunen inte kan ta ett fortsatt ansvar för en gemensam telefonmodempool,
då någon Internetleverantör inte visat intresse för denna typ av lösning bland
annat beroende på det ringa antalet kunder
att uppdra till IT-samordnare Per Boman att utreda andra lösningar typ ADSL, för
Närhet i Glesbygds modemkunder samt att informera om detta på Närhet i
Glesbygds sida (norsjo.net). Uppdraget skall redovisas vid kommunstyrelsens
sammanträde 2004-02-10
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 18 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort redogörelse för arbetet med att
välja webbpubliceringsverktyg. Det finns två alternativa verktyg, vars fördelar och
nackdelar noga övervägts. Samråd har hållits med nämndskansliet och IT-enheten
innan beslut fattades och valet föll då slutligen på Contec Studios verktyg.
Närhet i Glesbygds projektledare Inge Sjölin kommer att sluta sin anställning
2004-01-31. Rekryteringen av den nyinrättade anställningen som webbredaktör
pågår. Denna person kommer att få fortsätta arbeta vidare med uppbyggnaden av
Norsjös webbplats.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
-----
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 19

Avskrivning av studieskulder – utvärdering
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-18 § 43 att anta följande bestämmelser
för utbetalning till studielån från högskolestudier till nyanställda med
tillsvidareförordnande:
• Att personen tillsvidareanställs av Norsjö kommun. Norsjö kommun är
arbetsgivare och utbetalare av lönen till den anställde
• Personen bor eller bosätter sig i Norsjö kommun och är folkbokförd i
kommunen
• Har studielån som är att härleda till högskolestudier för arbete som personen
anställs för.
• Betalar studielånekostnad till Centrala studiestödsnämnden, CSN, och har
kvitto att visa upp på gjord betalning. Dröjsmålsräntor betalas ej.
• Som betalning räknas ränta samt amortering. Amorteringen skall vara i nivå
med den av CSN framräknade normala avbetalningstakten. Eventuella
frivilliga amorteringar eller frivillig högre amortering till följd av förkortning
av avbetalningstiden godkännes inte.
• 4 % av bruttolönen hos Norsjö kommun, dock max 12 000 kronor, betalas ut
som förmån per år.
• Förmånen utbetalas endast via Norsjö kommuns lönesystem, alltså ej via
postgiro, check o dyl. betalningsmedel.
• Förmånen träder i kraft fr.o.m den första dagen i månaden efter det att
anställningen påbörjats och avslutas sista dagen i månaden före anställningens
upphörande.
• Förmånen är skattepliktig för den anställde och Norsjö kommun som
arbetsgivare betalar arbetsgivaravgift för summan.
• Förmånen gäller i högst tre år eller fram till dess Kommunstyrelsen ändrar sitt
beslut.
• Förmånen gäller för nyanställningar och omfattar även redan tillsvidareanställd
personal som söker och får ny anställning i kommunen.
att utvärdering skall ske efter ett år.
att bestämmelserna träder i kraft 2003-01-01
-----Personalchef Lena Andersson redovisar utvärderingen. Se bilaga.
Under 2003 har 9 personer beviljats förmånen. För 2003 anslogs 200 000 kronor
varav 63 000 kronor av dessa har förbrukats.
Ytterligare 3-4 personer beräknas att falla in under dessa förmåner under 2004.
105 000 kronor har avsatts för ändamålet under 2004.
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 19 forts.
Utvärderingen visar att denna förmån är ett viktigt rekryteringsinstrument när
valet står mellan olika arbetsgivare och orter.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad utvärdering
-----
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 20

Avskrivning av studieskulder
Vissa frågeställningar har uppstått kring avskrivning av studielånen.
I bestämmelserna som kommunfullmäktige antagit 2002-06-18 § 43 står det bl.a.
att förmånen träder i kraft fr.o.m den första dagen i månaden efter det att
anställningen påbörjats och avslutas sista dagen i månaden före anställningens
upphörande.
Vidare så gäller förmånen i högst tre år eller fram till dess Kommunstyrelsen
ändrar sitt beslut.
Återbetalningen av studieskulden börjar tidigast sex månader efter det att en
låntagare senast hade studiestöd. Betalningsskyldigheten inleds alltid i början av
ett kalenderår. Det innebär att den som senast fick studiestöd en vårtermin börjar
betala tillbaka under nästkommande år, medan den som senast fick studiestöd
under en hösttermin börjar betala tillbaka först ett helt år senare.
Detta medför problem med tolkningen av nuvarande bestämmelser för de personer
som nyanställts och uppfyller kraven för denna förmån, men som ännu inte börjat
betala av på sitt lån. Personalchef Lena Andersson upptar därför en
principdiskussion kring ärendet. Frågan är om man ska ha rätt till förmånen i tre år
från det datum när man börjar betala av skulden eller om det ska gälla i tre år från
och med anställningsdatum.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att förtydliga texten i bestämmelserna enligt följande:
• Förmånen träder i kraft fr.o.m den första dagen i månaden efter det att
anställningen påbörjats eller från den tidpunkt då studielån börjar betalas och
avslutas sista dagen i månaden före anställningens upphörande.
------
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§ 21

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 03
Svenska Kommunförbundet och Svenska kommunalarbetarförbundet har den 21
oktober 2003 träffat överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 03. Överenskommelsen gäller
fr.o.m. 2003-04-01 och tillsvidare.
PAN 03 innehåller ett särskilt löneavtal, bilaga 1. Löneavtalet innehåller bl.a.
bestämmelser om löneökningsutrymme och fördelning utifrån samma
grundläggande principer för lönesättning som gäller i HÖK 03.
Till förfogande vid lokala löneöversynsförhandlingar finns ett utrymme om 5% att
fördela per den 1 april 2004.
PAN 03 innehåller en ersättning som är 6,06 kronor per arbetad timme under juni
månad samt 4,39 kronor per arbetad timme under juli, augusti och september.
Förhandlingsdelegationen rekommenderar kommunen och berört
kommunalförbund att besluta
att i anledning av centralt träffad överenskommelse den 21 oktober 2003 med
Svenska Kommunalarbetarförbundet – intill dess lokalt kollektivavtal träffas – för
tillämpning i kommunen fr.o.m. 2003-04-01 anta bestämmelser enligt PAN 03
samt
att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt
kollektivavtal – PAN 03 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att i anledning av centralt träffad överenskommelse den 21 oktober 2003 med
Svenska Kommunalarbetarförbundet – intill dess lokalt kollektivavtal träffas – för
tillämpning i kommunen fr.o.m. 2003-04-01 anta bestämmelser enligt PAN 03
samt
att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt
kollektivavtal – PAN 03 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
-----
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PROTOKOLL
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§ 22

Kommunalt Huvudavtal – KHA 94 – med OFRs förbundsområde
läkare som part
Sveriges läkarförbund är sedan den 1 maj 2003 medlem i Offentliganställdas
Förhandlingsråd (OFR). Medlemsförbund i OFR är enligt OFRs stadgar anslutet
till ett förbundsområde. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet har
informerats om att OFR mot denna bakgrund träffat överenskommelse att inrätta
ett nytt förbundsområde, OFRs förbundsområde Läkare.
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans
Församlingsförbund har träffat överenskommelse om KHA 94 med OFRs
förbundsområde Läkare som part.
KHA 94 med OFRs förbundsområde Läkare som part började gälla den 1
november 2003. Överenskommelsen ersätter fr.o.m. samma datum hittills
gällande interimistiska förhandlingsordning med Sveriges läkarförbund.
Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen att besluta
att med anledning av centralt träffad överenskommelse med OFRs
förbundsområde Läkare som lokalt kollektivavtal anta bestämmelserna om
Kommunalt Huvudavtal med OFRs förbundsområde Läkare som part – KHA 94 –
med giltighet fr.o.m. den 1 november 2003
att tillställa arbetstagarorganisation som begär det protokollsutdrag över beslutet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med anledning av centralt träffad överenskommelse med OFRs
förbundsområde Läkare som lokalt kollektivavtal anta bestämmelserna om
Kommunalt Huvudavtal med OFRs förbundsområde Läkare som part – KHA 94 –
med giltighet fr.o.m. den 1 november 2003
att tillställa arbetstagarorganisation som begär det protokollsutdrag över beslutet
-----
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 23

Internbudget (detaljbudget) och beslut om ekonomiskt ansvarig
Kommunstyrelsen har att årligen fastställa internbudget (detaljbudget) för sin egen
verksamhet efter kommunfullmäktiges beslut om årsbudget.
Där förändringar har skett skall också styrelse/nämnd fatta beslut om
ansvarsområden och ekonomiskt ansvar för olika verksamheter.
Följande ansvarsområden /ekonomiskt ansvarig föreslås:
Ansvarsområde
200 Kommunstyrelse (politisk verksamhet)
210 Kommunledningskontor
220 Räddningstjänst
231 Gemensam teknisk verksamhet
232 Fastigheter, lokaler och bostäder
233 Markreserv och skogar
234 Kommunala gator och anläggningar
235 Statsbidragsberättigade enskilda vägar
236 Renhållning/Avfallshantering
237 Vatten- och avloppsverksamhet

Ekonomiskt ansvarig
Thorbjörn Olsson
Thorbjörn Olsson
Lena Brännström
Göran Hedman
Kenneth Larsson
Göran Hedman
P-O Lindahl
Bertil Lundgren
Bertil Lundgren
Östen Öhman

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ovanstående ansvarsområden och ekonomiskt ansvarig för
kommunstyrelsens verksamhet från 2004 samt
att med anledning av att Östen Öhman fr.o.m. 2004-01-01 erhållit halvtidspension
och att P-O Lindahl utsetts som efterträdare på den vakanta halvtidsanställningen
för tiden 2004-01-01 – 2005-07-31 fastställa följande attestförändring:
Identitet
3024 Kommunalarbetare, drift
3025 Verkstad
3031 Traktor Lundberg 344 T
3032 Traktor Fiat
3033 Jordbrukstraktor Bastuträsk
3034 Trädgårdstraktorer, klippare
3035 Övriga maskiner
3100 Kommunala gator, barmark
3101 Kommunala gator, vintervägar
3102 Kommunala gator, underhåll

Attestant/ersättare
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
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§ 23 forts.
Identitet
3104 Parkeringsytor/allmänna platser
3105 Parker
3106 Lekplatser
3107 Drift Idrottsanläggningar
3108 Drift friluftsanläggningar

Attestant/ersättare
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman

att fastställa internbudget (detaljbudget) för år 2004 enligt bilaga.
-----

Bilaga: Internbudget
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 24

Medborgarförslag angående IT-infrastruktur i Norsjö kommun
Kommunfullmäktiges ordförande Gudrun Gustafsson har remitterat bifogade
medborgarförslag till arbetsutskottet för handläggning. Medborgarförslaget som
har inlämnats av Lennart Magnusson, Dan Hällgren och Alf Nordén föreslår att
den nuvarande IT- infrastrukturplanen som ligger som underlag för den nuvarande
IT- satsningen Norsjö kommun ska revideras.
Vidare föreslås att man skall satsa på xDSL som komplement till den nuvarande
lösningen då denna lösning ger fler invånare tillgång till bredband.
Arbetsutskottet beslutar
att remittera ärendet till IT-enheten fö r att beakta denna skrivelse i anslutning till
det redan tilldelade uppdraget om andra lösningar typ ADSL för Närhet i
Glesbygds modemkunder. Detta uppdrag redovisas vid kommunstyrelsens
sammanträde 2004-02-10.
-----
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 25

Tjänstgöring - kommunstyrelsens vice ordförande
I samband med förändringarna inom den politiska organisationen hösten 2003 har
den nya politiska ledningen inte ansett det nödvändigt att kommunstyrelsens vice
ordförande ska ha två fasta tjänstgöringsdagar per vecka. Utöver sammanträdestid
utövas uppdraget i stället genom enskilda förrättningar och då på anmodan av
eller efter samråd med kommunstyrelsens ordförande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att under resterande mandatperiod inte ha fasta tjänstgöringsdagar för
kommunstyrelsens vice ordförande
att för tid utöver sammanträdestid utövas uppdraget genom enskilda förrättningar
på anmodan av eller efter samråd med kommunstyrelsens ordförande
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Holmgren (kd) i ärendets handläggning och
beslut.
------
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 26

Drift och underhåll av överfallsdamm i Norsjövallen
Rickard Karlsson (kd) har skrivit en motion angående drift och underhåll av
överfallsdammen i Norsjövallen. Han föreslår att Norsjö kommun erbjuder
sig att överta ansvaret för framtida drift och skötsel av dammen, så att
samfällighetsföreningen kan upplösas så fort markägarnas kostnadsandel för
bygget är betald.
Även vänsterpartiet genom Staffan Berggren har inkommit med skrivelse
rörande driften och underhållet av dammen.
Med anledning av dessa skrivelser utarbetades en konsekvensutredning. Vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2002-09-24 § 53 beslutades att med den
framlagda konsekvensutredningen som grund ta ställning i ärendet när
fastighetsdomstolen har fattat sitt beslut.
Fastighetsdomstolen har meddelat dom i ärendet 2003-09-26 och konstaterar att
befintlig överfallsdamm i Norsjöån skall inrättas som en
gemensamhetsanläggning i enlighet med Lantmäterimyndighetens beslut med
vissa justeringar i delaktighetslängden. Denna dom har överklagats till Hovrätten
för Övre Norrland.
Norsjö kommun har under hösten 2003 haft ett rådslag med omröstning i denna
fråga. Berättigade att delta var alla som var skrivna i Norsjö och som fyllt 18 år.
Dessa fick mellan den 3-5 november ett brev hem med information och en
röstsedel. Deltagarna kunde sedan rösta via brev eller via Internet. Omröstningen
föregicks av en informationskampanj och under Rådslaget fanns möjlighet för
deltagarna att diskutera med varandra och med kommunens politiker.
I rådslaget som fick ett rekordhögt deltagande, anser en majoritet av norsjöborna,
69,3 %, att berörda fastighetsägare ska bekosta underhållet av dammen i
Norsjövallen. Alternativet att kommunen ska svara för underhållet fick 30,3 % av
rösterna. I Rådslaget deltog 65% av norsjöborna, varav en rekordstor andel, 38%,
via Internet.
Siffrorna för både deltagande och andel röstande via Internet är de högsta i
liknande Rådslag i Sverige och höga även i internatio nella jämförelser där både
pappers- och Internetröstning har använts.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 27

Representant till Flygrådet för Skellefteå flygplats - utvärdering
Kommunstyrelsen 2003-01-21 § 13
Flygrådet i Skellefteå har beslutat att utöka rådet med ytterligare två platser som
nu erbjuds till Robertsfors och Norsjö kommuner.
Flygrådet arbetar med transport och utvecklingsfrågor och är en stark part mot
flygbolage n. I flygråden sitter representanter från svenskt näringsliv samt
representanter från Skellefteå kommun.
Ordförande är Roger Estefors från Handelskammaren, Västerbotten.
Flygrådet sammanträder i Skellefteå fyra gånger per år.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Nilsson som representant till Flygrådet i Skellefteå under 2003
att därefter göra en utvärdering för bedömning om fortsatt deltagande i Flygrådet
för Skellefteå flygplats.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26
En skriftlig utvärdering presenteras vid sammanträdet, se bilaga.
En rad debattinlägg framförs.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fortsätta som medlem i Skellefteå Flygråd
att överlämna till kommunstyrelsen att utse representant för 2004 samt
att godkänna redovisad utvärdering
-----
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 28

Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande
Från och med år 2000 skall revisorerna varje år uttala sig i frågan om
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. All verksamhet skall granskas årligen.
Syftet är att bedöma om kommunstyrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande.
I bifogade granskningsrapport finns förslag på utvecklingsområden, där
kommunstyrelsen kan förbättra sin kontroll. Dessa områden är främst:
Ø
Ø
Ø
Ø

Beskrivning av ansvar och befogenhet
Principer för ekonomistyrning och resursanvändning
Målformulering
Uppföljning och rapportering

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda i rapporten påtalade brister.
-----

K:\Protokoll\KSAU \040126.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

03ka614 0710

34(44)

PROTOKOLL
2004-01-26

§ 29

Hantering av inkomna handlingar
Revisorerna har granskat hur inkomna handlingar hanteras i kommunen.
Granskningen syftar till att bedöma om dessa hanteras på ett ändamålsenligt och
säkert sätt. Granskningen som bl.a. omfattar att bedöma utformning och
tillämpningen av kommunens regler på området visar att:
Ø Inkomna handlingar i allt väsentligt hanteras på ett ändamålsenligt och säkert
sätt
Ø Inom utbildnings- och fritidsnämnden samt socialnämndens enheter utanför
kommunhuset föreligger brister.
I bifogade rapport lämnas förslag till åtgärder för att öka säkerhet i hanteringen av
allmänna handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till nämndskansliet att åtgärda de i rapporten påtalade bristerna.
-----
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PROTOKOLL
2004-01-26

§ 30

Granskning av kommunens projektverksamhet
Kommunrevisionen har granskat kommunens projektverksamhet. Granskningen
visar att kommunen har en ändamålsenlig organisation för projektverksamheten,
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att redovisning, system och rutiner är
tillförlitliga och säkra.
Med anledning av granskningen föreslås:
Ø Att övergripande riktlinjer tillskapas för projektverksamheten
Ø Att kommunstyrelsens övergripande ansvar för projekten förtydligas i
reglementet, delegationer etc.
Ø Att kommunstyrelsen inför varje projekt fastställer ansvar och befogenheter
samt uppföljning och rapportering för det enskilda projektet.
Ø Att de tillgångar som anskaffas inom projektet registreras i anläggningsregister
eller inventarieförteckningar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att åtgärda de i rapporten påtalade
bristerna.
----
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§ 31

Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Av ersättningsbestämmelserna 2002-06-18 framgår följande under punkt 4
Partigruppmöten:
”För ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige som deltar i partigruppmöten
utgår ersättning för 2 timmar.”
Kommunfullmäktiges sammanträden kommer från och med 2004-01-01 att
förläggas till kl 18.00 med gruppmöten kl 17.00. På så sätt kommer gruppmötena
endast att pågå 1 timme.
Kommunstyrelsen, som har att tolka och tillämpa ersättningsbestämmelserna, bör
fastställa vilken ersättning som skall utgå.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera texten i ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda
under punkt 4 ”Partigruppmöten” med följande text:
”För tjänstgörande ledamot och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som
deltar i partigruppmötena utgår ersättning för 1 timme”
att denna mening ska tolkas så att närvarande men icke tjänstgörande ersättare ej
erhåller ersättning för partigruppmöten
-----
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§ 32

Förslag till taxa inom Tobakslagens (1993:581) område
Bygg- och miljönämnden 2003-12-08 § 118
Enligt tobakslagen har kommunen fått vissa möjligheter att ta ut avgift för
sin tillsyn. Av 19 § framgår att kommunen har ett brett tillsynsansvar enligt
lagen. Kommunen får dock enligt vad som sägs i 19 a § i nämnda lag endast
ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet
med tobaksvaror (12 a §). Det är möjligt att ta ut avgift både för
handläggning av anmälan och för övrig tillsyn av den som bedriver sådan
verksamhet.
Kommunförbundet har tagit fram ett underlag för hur utformningen av en
taxa enligt tobakslagen kan se ut. Förbundet anser att det är mycket viktigt
att utformningen av taxan anpassas efter förutsättningarna i respektive
kommun.
Kommunförbundet har i sitt underlag räknat med att handläggningstiden för
ett anmälningsärende avseende tobaksförsäljning tar 2 timmar (2h), medan
ett anmälningsärende som även inkluderar ett tillsynsbesök tar 3h.
I bifogat förslag till taxa har samma grundkostnad (timfaktor) använts som
den som gäller för miljöbalkstillsynen, d.v.s. 600 kr/h, dock har den
beräknade handläggningstiden per objekt reducerats med hälften i
jämförelse med kommunförbundets beräkningar. Taxan föreslås träda ikraft
2004-07-01.
Beträffande tobakstillsynen kan för övrigt noteras att bygg- och
miljönämnden tidigare har föreslagit att tobakstillsynen bör samordnas med
alkoholtillsynen samt att huvudmannaskapet bör dessa tillfalla
socialnämnden.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn inom tobakslagens
område enligt bilaga daterad 2003-11-25 att gälla fr.o.m. 2004-07-01
att den kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser att utöva tillsyn
enligt nämnda lag bemyndigas att för varje kalenderår (avgiftsår) höja de
angivna fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per
handläggningstid med en procentsats som motsvarar de senaste tolv
månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober
före avgiftsåret (basår 2004)
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§ 32 forts.
att för övrigt hänvisa till underlag det för taxesättning och inledande
bestämmelser samt bestämmelser om avgifter för tillsyn m.m. som gäller för
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för tillsyn inom tobakslagens område enligt bilaga daterad
2003-11-25 att gälla fr.o.m. 2004-07-01
att den kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser att utöva tillsyn
enligt nämnda lag bemyndigas att för varje kalenderår (avgiftsår) höja de
angivna fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per
handläggningstid med en procentsats som motsvarar de senaste tolv
månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober
före avgiftsåret (basår 2004)
att för övrigt hänvisa till underlag det för taxesättning och inledande
bestämmelser samt bestämmelser om avgifter för tillsyn m.m. som gäller för
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
-----
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§ 33

Tillsyn enligt Tobakslagen
Inom tobaksområdet är kommunerna tillsynsansvariga främst beträffande
bestämmelserna om rökning i vissa lokaler samt över förbudet att sälja
tobaksvaror till personer under 18 år.
Bygg- och miljönämnden har vid olika tillfällen annonserat och informerat om
kravet på anmälningsskyldighet för tobaksförsäljare i kommunen samt upprättat
register. Samtidigt har informationen skett om kravet att alla restauranger eller
andra serveringar ska ha ett eller flera områden där rökning är förbjuden. I det fall
att anmälan ej görs får tillsynsmyndigheten förelägga vid vite att en anmälan ska
göras.
Arbetsutskottets för slag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att utse bygg- och miljönämnden som ansvarig för att utöva tillsyn enligt
Tobakslagen
-----
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§ 34

Förslag till ändring av Norsjö kommuns taxa för verksamhet enligt
miljöbalken
Bygg- och miljönämnden 2003-12-08 § 117
Bygg- och miljökontoret har tagit fram ett förslag till ny taxa för verksamhet som
omfattas av miljöbalken. Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 199906-22 § 34. P.g.a de förändringar som införts under senare år, bl.a. i bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns behov
av en taxeöversyn.
Det nya taxeförslaget är baserat på en timavgift på 600 kr som framräknats utifrån
den mall som Kommunförbundet tagit fram som underlag för lokala bedömningar.
Bygg- och miljökontoret har i enlighet med förbundets förslag och i samarbete
med fem inlandskommuner avstämt klassningsnivåer och beräknat tidsåtgång
m.m. för prövning och tillsyn av olika verksamheter enligt miljöbalken.
Följande delar ingår:
1. Norsjö kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens omr åde
(taxeutformning och administrativa rutiner)
2. Taxebilaga 1 ( prövning och anmälan m.m.)
3. Taxebilaga 2 ( fast tillsynsavgift enligt SNI - kod eller annan kod som
föranleder prövning)
Tidsåtgången för varje verksamhet framgår av bilaga 1 och 2.
För att få fram den fasta årsavgiften skall tidsfaktorn multipliceras med
timavgiften (600 kr).
Bygg- och miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken med tillhörande taxebilagor 1 och 2 att gä lla fr.o.m. den 1 juli 2004
gällande taxebilaga 1 och fr.o.m. 1 januari 2005 gällande taxebilaga 2
att bygg- och miljönämnden framgent bemyndigas att när ändringar sker i bilagan
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, även göra
motsvarande ändringar i denna taxa
att äldre taxa från 1999-06-22 tillämpas i ärenden som rör tillstånd och
anmälningar före den nya taxans ikraftträdande.
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§ 34 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med tillhörande
taxebilagor 1 och 2 att gälla fr.o.m. den 1 juli 2004 gä llande taxebilaga 1 och
fr.o.m. 1 januari 2005 gällande taxebilaga 2
att bygg- och miljönämnden bemyndigas att när ändringar sker i bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, även göra
motsvarande ändringar i denna taxa
att äldre taxa från 1999-06-22 tillämpas i ärenden som rör tillstånd och
anmälningar före den nya taxans ikraftträdande.
-----
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§ 35

Förslag till ändring av Norsjö kommuns taxa för verksamhet inom
strålskyddslagens område
Bygg- och miljönämnden 2003-12-08 § 119
Norsjö kommun har sedan oktober 1991 utövat tillsyn över gällande föreskrifter
från Statens strålskyddsinstitut (SSI) om Sollampor. Överlåtelsen av tillsynen
faller på den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddet.
Nämndens uppgift är att med stöd av den centrala myndighetens information se
till att solarierna använder rätt typ av solarierör i sollamporna. För denna tillsyn
kan kommunen ta ut en avgift som motsvarar kommunens kostnader för tillsynen.
Nuvarande taxa för Bygg- och miljönämndens tillsyn enligt strålskyddslagen
härrör från 1996-01-01. P.g.a. de förändringar som införts under senare år, bl.a. i
bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
finns behov av en taxeöversyn.
Bygg- och miljökontoret har 2003-11-25 utarbetat ett förslag till ny taxa (bilaga) i
enlighet med Kommunförbundets riktlinjer. Taxan föreslås träda ikraft
2004-07-01.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område enligt bilaga daterad 2003-11-25 att gälla fr.o.m 2004-07-01
att bygg- och miljönämnden bemyndigas att för varje kalenderår (avgiftsår) höja
de angivna fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per handläggningstid
med en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i
konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret (basår 2004)
att för övrigt hänvisa till underlag det för taxesättning och inledande bestämmelser
samt bestämmelser om avgifter för tillsyn m.m. som gäller för taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område enligt bilaga daterad
2003-11-25 att gälla fr.o.m 2004-07-01
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§ 35 forts.
att bygg- och miljönämnden bemyndigas att för varje kalenderår (avgiftsår) höja
de angivna fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per handläggningstid
med en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i
konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret (basår 2004)
att för övrigt hänvisa till underlag det för taxesättning och inledande bestämmelser
samt bestämmelser om avgifter för tillsyn m.m. som gäller för taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område.
-----
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§ 36

Nya stadgar för kultur- och ledarstipendierna
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-12-10 § 202 att
föreslå kommunfullmäktige besluta att stipendierna ska delas ut vartannat år
(ledarstipendiet jämna år och kulturstipendiet udda år) till en summa av 5 000
kronor vardera enligt bifogat förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att stipendierna delas ut vartannat år (ledarstipendiet jämna år och
kulturstipendiet udda år) till en summa av
5 000 kr vardera enligt bilaga.
-----
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