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Plats och tid
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kl. 08.30 – 14.25
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Gudrun Gustafsson (c)
Lars-Åke Holmgren (kd)
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Lena Brännström, kommunsekreterare § 229
Michael Jalmby, BioFuel Region § 232
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§ 221
Dagordning
Dagordningen godkännes med följande tillägg:
− Försäljning av skogsmark från fastigheten Norsjö 11:82
− Projekt WiMAX Norsjö - trådlöst bredband i glesbygd.
-----
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§ 222

Samråd med NUAB i gemensamma frågor
Till dagens sammanträde har Elly Karlsson från Norsjö Utveckling AB
inbjudits för ett samråd i gemensamma frågor.
Ärendet föranleder inte nå got beslut.
-----
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§ 223

Försäljning av skogsmark från fastigheten Norsjö 11:82
Ägaren av fastigheten Norsjö 10:33 önskar köpa del av fastigheten Norsjö
11:82. Områdets storlek är 4.4 ha. Se bilaga.
Området angränsar mot kommunens tidigare avfallsanläggning.
Arbetsutskottet beslutar
att inte sälja fastigheten Norsjö 11:82 med anledning av att området
angränsar mot kommunens tidigare avfallsanläggning.
-----
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§ 224

Medfinansiering av Västerbotten Direkt för år 2004
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 webboch informationsansvariga.
Länsstyrelsen i Västerbotten anhåller om 7 000 kronor för år 2004 som
medfinansiering till projektet Västerbotten Direkt.
Norsjö kommun har tidigare medfinansierat Västerbotten Direkt med
5 000 kronor för 2002 och 7 000 kronor för 2003.
Arbetsutskottet beslutar
att medfinansiera Västerbotten Direkt med 7 000 kronor för år 2004
att medel anslås ur ID 1100, kommunstyrelse
-----
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§ 225

Beslutsattestant/ersättare för ID 9396
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse beslutsattestant/ersättare för
ID 9396, ombyggnad värmeanläggning, Norsjövallens skola
Arbetsutskottets beslutar
att som beslutsattestant för ID 9396, Ombyggnad värmeanläggning,
Norsjövallens skola, utse Kenneth Larsson med Göran Hedman som
ersättare
att för projektet fastställa ansvarsområde 232, fastigheter, lokaler och
bostäder.
----
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§ 226

Projekt WiMAX – Norsjö - trådlöst bredband i glesbygd
IT-Västerbotten har tagit initiativ till ett projekt där utbyggnad av trådlöst
bredband i kommunerna Norsjö, Malå och Sorsele skulle påbörjas. Syftet
med projektet i Norsjö är att tillsammans med aktörerna i Skellefteå
kommuns Wimax-projekt, MobileCity, Teracom och Intel, införa
bredbandsanslutning med WiMAX-teknik i den unika topografi som finns
i Norsjö kommun. Därmed kan företag, offentlig förvaltning och
privatpersoner ges möjlighet till bredbandsanslutning där det hittills inte
varit ekonomiskt rimligt att bygga bredbandsnät.
Projektet beräknas kosta totalt ca. 600 000 kr i Norsjö och finansieras med
160 000 kr från Länsstyrelsen, 220 000 kr från statens bredbandsstöd och
220 000 kr från Norsjö kommun. Kostnaden baseras på att en basstation
med upp till 30 anslutna abonnenter byggs.
För att snabbt kunna genomföra projektet i Norsjö krävs en placering för
basstationen där färdig infrastruktur finns i form av mast och förbindelse
till befintligt datanät. I Norsjövallen är dessa förutsättningar uppfyllda.
Mastens placering är dock sådan att endast de mest närliggande byarna
Finnäs, Storsele och Ulriksdal kan nås. Enligt de beräkningar som gjorts
kommer anslutning mot byar som ligger på längre avstånd än ca. 3 km inte
att fungera även om hindren bara utgörs av mindre områden med skog.
I Norsjövallen finns en tele-station med ca. 200 abonnenter. 50 av dessa
nås i dag av befintligt fibernät. Övriga 150 kan nås av ADSL om stationen
byggs om för detta. Med föreslagen radiolösning nås endast ca.25
abbonnenter i samma område. Av dessa 25 har i dag hälften anmält
intresse för uppkoppling via ADSL eller radio.
En alternativ placering av masten vore att föredra, för detta krävs dock
etablering av ny mast vilket inte är möjligt i ett begränsat projekt som
detta. Undersökningar visar dock att även om mastplaceringen optimeras
kommer problem att finnas med att täcka alla hushåll inom ett område.
Topografin i Norsjö kommun med mycket berg och dalgångar däremellan
gör det svårt att bygga en heltäckande radiolösning. Och de förespeglingar
som gjorts i marknadsföringen om att fri sikt inte krävs för Wimax-system
verkar inte kunna uppfyllas i praktiken.
Arbetsutskottet beslutar
att avstå från medverkan i projekt Wimax.
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§ 227

Resursförstärkning inom individ- och familjeomsorg p.g.a ökat
behov av budget-/ekonomirådgivning och utredningar för
skuldsanering
Socialnämnden 2004-09-15 § 60
Under 2004 har det i Norsjö, liksom i många andra kommuner, blivit en
kraftig ökning av antalet ärenden som gäller budget-/ekonomirådgivning
och utredningar för skuldsanering. Under en tid har IFO:n fått förstärka
med 0,25 % tjänst för att starta upp de nödvändiga utredningarna och ge
råd och stöd i ekonomifrågor. Eftersom anhopningen av ärenden inte kan
betraktas som tillfällig och att medel egentligen saknas för att klara
resursförstärkningen bör socialnämnden ta ställning till hur dessa ärenden
skall hanteras framgent.
Ulla Stenlund och Catarina Lindgren föredrar ärendet i nämnden.
Socialnämnden ser behovet av resurstillskott vad gäller ekonomisk
rådgivning och utredning av skuldsanering, liksom problem att klara av
tillsyn och handläggning av serveringsärenden. Nämnden ser inte
möjligheter att rymma detta i egna ramar varför nämnden vänder sig till
kommunstyrelsen med begäran om resursförstärkning motsvarande 0,5
tjänst.
Socialnämnden beslutar
att uppdra till socialchef Staffan Berggren att tillställa kommunstyrelsen en
skrivelse i ärendet
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29
Socialchef Staffan Berggren har i bifogade skrivelse anhållit om
resursförstärkning motsvarande 0.50 tjänst. Detta innebär ett tillskott på
200 000 kr/år fr.o.m. 2005.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte lämna bifall till anhållan om resursförstärkning
att diskussionen om resurstillskott tas upp i samråd med Trekom norr.
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§ 228

Ekonomiska rapporter per oktober månad 2004
Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområde samt kommunstyrelsens tekniska verksamhet
redovisas enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna
------
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§ 229

Trafikförsörjningsplan
Kommunsekreterare Lena Brännström informerar om arbetet med
trafikförsörjningsplanen. Med anledning av skoltidsprojektet som
Länstrafiken arbetar med, har inte varit möjligt att ta fram förslag till
trafikförsörjningsplan ännu.
Förslag beräknas kunna presenteras till kommunstyrelsens sammanträde
2004-12-14.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 230

Återlämnande av del av kommunalt bidrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-27 § 193
Norsjö Allhallsförening avser att återlämna de pengar som kommunen
beviljat i samband med bildandet av bolaget Sportcenter i Norsjö AB.
Anledningen är att Allhallsföreningen har sålt bolaget med dess tillgångar.
Allhallsföreningen föreslår att dessa pengar ska användas i den pågående
om- och tillbyggnaden av Norsjö sim- och sporthall.
Arbetsutskottet beslutar
att till kommunstyrelsens sammanträde 2004-10-12 begära in en
redovisning över hur beviljat bidrag har nyttjats
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 205
På grund av att revisorn var bortrest kunde efterfrågad redovisning inte
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2004-10-12.
Redovisningen har därför flyttats till nästa sammanträde 2004-11-15.
Arbetsutskottet beslutar
att redovisning över beviljat bidrag får lämnas vid kommunstyrelsens
sammanträde 2004-11-15.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 §
Vid sammanträdet lämnas en ekonomisk redovisning fram till och med
2002-09-29.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad delredovisning samt
att ärendet återupptas när slutredovisning föreligger.
---Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29
Vid sammanträdet delas redovisning ut för perioden
2001-05-07—2004-09-30.
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§ 230 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad redovisning
att de av Allhallsföreningen återlämnade beloppet överförs till kommunens
likvida medel.
-----
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§ 231

Utvärdering av friskvårdssatsningen 2003 samt mål för 2004.
Friskvårdssatsningen har nu genomfört sitt tredje verksamhetsår. Under
året har friskvårdsgruppen fortsatt att erbjuda en mängd olika aktiviteter
som är kostnadsfria för kommunens medarbetare. Dessa är motionssim,
styrke- och cirkelträning, innebandy, guigong, stavgång, lättgympa och
vattengymnastik. Under året har vi också haft bokade tider i sporthallen för
möjlighet till egna aktiviteter. Möjlighet till massage på arbetstid har också
under 2003 funnits och där har friskvårdsgruppen sponsrat till viss del.
Under året har även möjlighet till sponsring av träningskort på bl.a. Jump
In införts.
Under 2003 har vi fortsatt vår utbildningsserie när det gäller enklare ryggoch nackmassage. Utbildningen som genomförts är en påbyggnadskurs till
den utbildning som genomfördes under 2002. Huvudtanken med att utbilda
”massörer” är att man ute på arbetsplatserna ska kunna förebygga med
enklare rygg- och nackmassage.
Friskvårdsgruppen har också under året följt projektet ”Friskt Vågat”.
Detta projekt ska ses som en början till att vi under 2004 har startat upp
försöket med motion på arbetstid för alla kommunens medarbetare.
Följande evenemang förutom ovanstående aktiviteter har genomförts
under 2003:
Ø Uppstart februari 2003. Prova på dag med olika aktiviteter som
innebandy, vollyboll, vattengympa, badminton samt tipspromenad.
Ø Vår Lufsen maj 2003. Promenad runt Prästudden/Näset. Avslut på
hembygdsområdet med fika. Cirka 120 personer deltog
Ø Aktivitetskväll på hembygdsområdet med avslut av
konditionstävling nr 2. Totalt deltog 155 personer i
konditionstävling nr 2. Vinnande arbetsplatser var socialkontoret
samt Vinkelbo Natt som vann en weekend respektiv en Må-bra dag
på Källan SPA.
Ø Uppstart september 2003. Promenad längst elljusspåret med olika
aktiviteter.
Ø Jul-SPA samarrangemang med Sim- och sporthallen.
Utvärdering av uppsatta mål 2003
Mål:
Att 60% av Norsjö kommuns medarbetare deltar i någon av de erbjudna
aktiviteterna eller motionerar på egen hand.
Friskvårdsgruppen kan konstatera att i genomsnitt har cirka 38% deltagit i
någon av de erbjudna aktiviteterna och/eller motionerat på egen hand.
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§ 231 forts.
Siffran är densamma som för 2002 Vad som bör påpekas är att socialas
medarbetare har ökat antalet motionspass mellan åren 2001 till 2003 med
73% och utbildning och fritid har ökat antalet motionspass med 28%.
Friskvårdsgruppen konstaterar att måle t för hela kommunen inte har
uppnåtts.
1. Mål
Att sjuklönekostnaderna minskar med 10 %.
Friskvårdsgruppen konstaterar att sjuklönekostnaderna har ökat med 10 %.
Dock ska vi observera att kommunen fick utökat ansvar för de första 21
kalenderdagarna i varje sjuklöneperiod from 2003-07-01. Tidigare hade
arbetsgivaren sjuklöneansvar för de första 14 kalenderdagarna i varje
period. Kommunens ökade kostnader för den tredje sjuklöneveckan
beräknades till ungefär 162 500 kr exkl. sociala avgifter. Siffran är räknad
på halvårsbasis
Glädjande är dock att sjukfrånvaron mellan åren 2002 och 2003 har
minskat med några tiondels procentenheter.
Friskvårdsgruppen konstaterar att målet inte har uppnåtts under året.
2. Mål
Att genom ökad kunskap och ökat hälsomedvetande skapa ett ökat
ansvarstagande och engagemang för ett hälsobefrämjande arbete och
förhållningssätt på alla nivåer.
Friskvårdsgruppen konstaterar att i kommunens 9-punktsprogram mot
ökad hälsa i arbetslivet har två föreläsningsdagar anordnats varav en i
samarbete med kommunens friskvårdsgrupp. Dagarna har riktat sig dels
till personalledare och friskvårdsombud samt till alla kommunens
medarbetare. Första tillfället var tänkt som en inspirationsdag för
personalledarna och friskvårdsombuden i deras arbete med friskvård.
Under dagen deltog bl.a. personal från Skellefteå sjukvård som tog upp
ämnen som hälsofrämjande arbetsplatser, fysisk aktivitet, kost stress och
sömn. Vid andra tillfället som vände sig till alla medarbetare i kommunen
handlade seminariet om ”stress och andra hälsofaror”.
Friskvårdsgruppen konstaterar att målet har uppnåtts under året.
3. Mål
Att den upplevda hälsan och arbetstillfredsställelsen på våra arbetsplatser
förbättras.
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§ 231 forts.
Samtliga anordnade arrangemang har som mål att stärka hälsan och
arbetstillfredställelsen ute på våra arbetsplatser.
4. Mål
Att under 2003 utarbeta verktyg som gör att målen 3 och 4 går att mäta.
Friskvårdsgruppen konstaterar att under 2004 kommer en medarbetarenkät
att skickas ut där man kommer att kunna mäta mål 3 och 4.
Förslag till nya mål för 2004
• Att 60% av Norsjö kommuns medarbetare deltar i någon av de
erbjudna aktiviteterna eller motionerar på egen hand.
• Att sjuklönekostnaderna minskar med 10%.
• Att genom ökad kunskap och ökat hälsomedvetande skapa ett ökat
ansvarstagande och engagemang för ett hälsobefrämjande arbete och
förhållningssätt på alla nivåer.
• Att den upplevda hälsan och arbetstillfredsställelsen på våra
arbetsplatser förbättras.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad utvärdering samt att anta föreslagna mål för
verksamhetsåret 2004.
----
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§ 232

Medfinansiering – BioFuel Region
Föreningen BioFuel Region (BFR) har ett trettiotal medlemmar, 10 av 15
kommuner i Västerbotten, Landsting och Länsstyrelse samt universitet)
BioFuel Region målsättning är att genom regional samverkan utveckla och
och introducera förnyelsebara drivmedel baserade på cellulosaråvaror från
skog, åker och återvinning. Därigenom hoppas man vara självförsörjande
på drivmedel inom transportsektorn till 2030.
Målet för BioFuel Region är att bli en världsledande region inom stora
delar av kedjan för utveckling av kunskap och teknik, för produktion och
användning av cellulosabaserade biodrivmedel.
Norsjö kommun fick under 2003 förfrågan om deltagande i BioFuel
Region och arbetsutskottet beslutade 2003-09-29 § 181 att inte lämna
medfinansiering.
Kostnaden är 6 kronor per kommuninnevånare/år, totalt 80 000 kronor
fördelat på 30 000 kronor för år 2005, 25 000 kronor för år 2006 och 25
000 kronor för år 2007, som insats och medfinansiering i projektet BioFuel
Region etapp 1. Insatsen inkluderar årlig medlemsavgift i föreningen
BioFuel Region.
Michael Jalmby, BioFuel Region deltar vid sammanträde och lämnar
ytterligare information.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----
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§ 233

Avtal om samverkan mellan Malå, Norsjö och Skellefteå
kommuner inom bygg- och miljöområdet
Förslag till avtal om samverkan mellan Malå, Norsjö och Skellefteå
kommuner inom bygg- och miljöområdet har upprättats. Se bilaga.
Avtalet syftar till att möjliggöra samverkan mellan avtalets parter inom de
verksamhetsområden som omfattas av kommunernas skyldigheter och
arbete på bygg- och miljöområdet. Samverkan syftar till att genom
samnyttjande av personal och utrustning uppnå en effektiv organisation
som möjliggör att parterna har tillgång till hög kompetens inom rubricerat
område.
Avtalet skall gälla 2005-01-01—2005-12-31.
Arbetsutskottet beslutar
att avvakta bygg- och miljönämndens ställningstagande i ärendet
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29
Bygg- och miljönämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde
2004-12-06.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----
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§ 234

Centrumplan – Norsjö samhälle
Planeringskommittén 2004-08-18 § 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2003-08-11 beslutat
att uppdra till Thorbjörn Olsson och Gö ran Hedman att med biträde av
Elly Karlsson, Norsjö Utveckling AB upprätta ett förslag till åtgärdspaket
för att skapa ett mera trivsamt centrum i Norsjö samhälle.
Arbetsgruppen har vid två tillfällen haft möte med kommunens
stadsarkitekt Ivar Bengtsson och för honom presenterat uppslag till
förändringar av Norsjö centrum. Ivar Bengtsson har under våren
presenterat ett förändringsförslag. I slutet av juni tillställdes arbetsgruppen,
efter vissa synpunkter, ett reviderat förslag, som bifogas denna kallelse.
Planeringskommitten beslutar
att uppdra till den utsedda arbetsgruppen att uppta samråd Norsjö köpmän
om den idéskiss som upprättats
att uppdra till byggnadsinspektör Stefan Nilsson att samråda med
Vägverket om idéskissen
att ge arbetsgruppen i uppdrag att utreda förutsättningarna att stänga av
genomfartstrafiken mellan Storgatan och Bagargränd längs Åkargatan
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29
Norsjö köpmän har lämnat synpunkter på stadsarkitekt Ivar Bengtssons
förslag till centrumpla n. Se bilaga.
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort redovisning av upprättat
förslag till centrumplan.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information samt
att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden och samtidigt föreslå
att allmänheten får lämna synpunkter på centrumplanen innan planändring
sker.
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§ 235

Finansiell samordning/samordningsförbund i Västerbotten
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-23 § 60
Genom en ny lag (SFS 2003:1210) kan försäkringskassan, landstinget,
länsarbetsnämnden och en eller flera kommundelar i ett län bilda
samordningsförbund för finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Alla fyra parter måste vara med men flera förbund
inom samma län kan bildas.
Syftet med den finansiella samordningen är att samhällets resurser ska
kunna användas mer effektivt till insatser för människor som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga
till förvärvsarbete.
Ett samordningsförbund är en ny form av offentligrättslig juridisk person,
där bestämmelserna för Kommunalförbund med direktion i tillämpliga
delar gäller.
De fyra samverkande parterna ska ekonomiskt bidra med lika stora
andelar, d.v.s. de kommuner som ingår i ett förbund ska svara för 25 % av
förbundets finansiering. Berörda kommuner träffar överenskommelse om
fördelningen dem emellan. Försäkringskassan ges möjlighet att disponera
högst 5 % av de budgeterade kostnaderna för sjukpenning till finansiell
samordning. De pengarna utgör statens samlade andel, alltså även
länsarbetsnämndens del.
Arbetsutskottet beslutar
att i princip ställa sig positiv till bildandet av ett samordningsförbund
att ta slutlig ställning i frågan när finansieringsdelen har presenterats.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva arbetsutskottets beslut 2003-03-23 § 60 att i princip ställa sig
positiv till bildandet av ett samordningsförbund
att i nuläget avstå från medlemskap i samordningsförbundet.
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§ 236

Remiss av förslag till skogliga sektorsmål
Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten önskar få synpunkter på bifogat förslag
till skogliga sektorsmål för Västerbottens län.
De skogspolitiska målen är övergripande och behöver konkretiseras för att
ge vägledning för vårt nyttjande av skogarna. Skogsstyrelsen har nyligen
tagit fram nationella skogliga sektorsmål. På länsnivå har
Skogsvårdsstyrelsen uppdraget att ta fram regionala skogliga sektorsmål.
Vissa av målen har redan fastställts inom ramen för arbetet med de
regionala miljömålen, och särskilt Levande skogar. De målen finns med
även här för att ge en helhetsbild.
Målen har tagits fram efter samråd med det skogliga sektorsrådet. Ett
samrådsmöte om skog och skogsbruk har även hållits inom ramen för det
pågående arbetet med strategier för hållbar utveckling i länet (Grupp 4
Mark, vatten, biologisk mångfald, livsmedel och turism). Vid det
samrådsmötet deltog företrädare för kommuner, skogsnäringen,
rennäringe n och ideella organisationer i länet.
Bygg- och miljökontoret och tekniska förvaltningen har tagit del av
remissen. NUAB kommer att informera representanter för skogsnäringen
för att fånga upp deras synpunkter i ärendet.
Synpunkter på detta förslag ska vara inne hos Skogsvårdsstyrelsen senast
den 17 januari 2005.
Bygg- och miljökontoret har lämnat yttrande enligt bilaga. Övriga
synpunkter beräknas kunna redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde
2004-12-14.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----
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§ 237

Medlemskap i ”Nätverket för kooperativt och socialt
företagande”
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att tillhandahålla medlemmarna information, utbildning
och rådgivning om kooperativt och socialt företagande.
Vidare ska föreningen:
− Skapa nya arbetstillfällen samt utveckla nya välfärdslösningar i
Västerbottens län
− Aktivt verka för att utbildning om kooperation och den sociala
ekonomin kommer till stånd inom grund-, gymnasie- och
folkhögskolorna samt inom universitet och studieförbunden
− Initiera och stödja forskning och utveckling inom områdena
kooperation och den sociala ekonomin samt
− Samla dem som tror på kooperation och socialt företagande till
gemensamma krafttag.
Norsjö kommun har varit medlem i föreningen en period under åren 19992001.
Medlemsavgiften utgör tre procent av basbeloppet (39 300 kr för år 2004)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ansluta sig som medlem i ”Nätverket för kooperativt och socialt
företagande”
att medel anslås ur ID 1100, kommunstyrelse
-----
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§ 238

Riktlinjer för medelsförvaltning för Norsjö kommun
Kommunstyrelsen beslutade 1997-01-14 § 14 att anta riktlinjer för
medelsförvaltning för Norsjö kommun. Dessa riktlinjer har nu reviderats.
Med anledning av att ekonomichef Gunnar Lindberg gått i pension bör
lämnade delegationer och uppdrag ändras.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa av kommunledningskontoret 2004-11-19 utarbetat förslag till
riktlinjer (policy) för medelsförvaltning för Norsjö kommun
att till ekonomichef Kenneth Holmgren och ekonomisekreterare Elaine
Abrahamsson var för sig delegera rätten att besluta i upplåningsärenden
att till Kenneth Holmgren och Elaine Abrahamsson var för sig ge fullmakt
att placera kommunens likvida medel, samt
att erforderliga handlingar i detta sammanhang undertecknas av två i
förening och gäller för ekonomichef, ekonomisekreterare och assistenter
vid kassafunktionen.
-----
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§ 239

Försöksverksamhet – arbetstidsmodeller
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 156
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2004 beslutades att under
en ettårig fö rsöksperiod ska medel avsättas till försök med
arbetstidsmodeller som kräver ekonomiskt utrymme.
Kommunens chefsgrupp fick uppdraget att återkomma med en mer
specificerad begäran om medel när förslag föreligger på lämpliga
arbetsplatser att börja arbetstidsmodellsförsöken på.
Den 26 maj inbjöds arbetsplatsombud/skyddsombud och personalledare
från särskilt utvalda arbetsplatser inom Socialförvaltningen, Utbildningsoch fritidsförvaltningen samt Teknisk verksamhet till ett seminarium om
arbetstidsmodeller. Förhoppningen var att seminariedagen skulle fungera
som inspirationsdag och att arbetsplatserna skulle finna en
arbetstidsmodell som passar för den egna verksamheten.
Sammanlagt presenterades fyra arbetstidsmodeller som tillämpas inom och
utanför länet. För att deltagarna från de olika arbetsplatserna skulle få ut så
mycket som möjligt av dagen fanns mycket tid utsatt för frågeställningar
och diskussion. Under seminariedagen fick deltagarna dessutom ta del av
information om kriterier som gäller för att få prova på någon ny
arbetstidsmodell, hur en ansökan skulle formuleras samt stoppdatum för
intresseanmälan.
Arbetsplatsombud/skyddsombud och personalledarna ombads att föra den
information de erhållit om arbetstidsmodeller vidare samt att diskutera
frågan på respektive arbetsplats.
Under sommaren har några arbetsplatser formulerat ansökningar om
försök med arbetstidsmodeller. De arbetsplatser som inte har beräknat om
arbetstidsmodellen kan medföra någon utökad kostnad för verksamheten
har uppmanats att komplettera sin ansökan med denna uppgift.
Antal inkomna ansökningar den 9 augusti 2004 var sju stycken, varav
följande arbetsplatser vill ansöka om försök med arbetstidsmodeller:
BEMA (2-3-4 modellen)
Björkhem (2-3-4 modellen)
Bäckgården (2-3-4 modellen)
Gästis (2-3-4 modellen)
Hemtjänsten Svansele/Bjurträsk/Åmliden (2-3-4 modellen)
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§ 239 forts.
Vinkelbo avdelning 2 (2-3-4 modellen) – drog tillbaka sin ansökan 040812
Snäckan (Årsarbetstid)
Ansökningarna visar att majoriteten av arbetsplatserna vill prova på 2-3-4
modellen, en arbetstidsmodell som tillämpas inom Arvidsjaurs kommun.
Årsarbetstid däremot tillämpas inom Skellefteå kommun inom bl.a.
Fastighetskontoret.
Förslag till beslut till kommunstyrelsen om vilken/vilka arbetsplatser som
ska förordas att under en ettårig försöksperiod prova på någon av
ovanstående nämnda arbetstidsmodeller behandlades i kommunens
chefsgrupp den 16 augusti.
Kriterier som ligger till grund för bedömningen inom chefsgruppen:
− Motivationen i personalgruppen,
− Arbetsplatser som visar en nyfikenhet, öppenhet att prova på,
− Ekonomiska aspekter.
Försöksperioden ska pågå mellan den 1 oktober 2004 – 30 september 2005
Personalchef Lena Andersson informerar vid dagens sammanträde.
Socialchef Staffan Berggren och utbildnings- och fritidschef Max Bohman
kommer att titta närmare på de arbetsställen som chefsgruppen förordat.
Samverkan skall ske med fackliga organisationer när arbetsplats slutligen
har valts ut för försöksperiod.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07 § 106
Socialchef Staffan Berggren redovisar i bilaga kostnader för 2-3-4
modellens kostnader vid ett eventuellt införande vid Björkhem och Gästis.
Kommunstyrelsen beslutar
att korttidshemmet Snäckan under försöksperioden
1 oktober 2004 – 30 september 2005 får pröva en ny arbetstidsmodell som
bygger på möjlighet till förändrad årsarbetstid
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§ 239 forts.
att försöksverksamheten skall bygga på att verksamheten ska inrymmas
inom tilldelad budgetram
att framförda önskemål om utökning av vissa anställningar skall behandlas
och prövas i anslutning till nämndens budgetarbete för kommande år
att återremittera utredningen om Björkhem och Gästis till
socialförvaltningen med uppgift att minska föreslagen
arbetstidsförkortning och därmed även redovisad kostnadsökning
att ärendet bör handläggas på så sätt att behov av eventuell ytterligare
medelstilldelning kan prövas vid kommunfullmäktiges sammanträde den
30 november 2004.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 214
Socialchef Staffan Berggren har i bifogade utredning om Björkhem och
Gästis minskat den tidigare föreslagna arbetstidsförkortningen.
Kostnaderna för 2-3-4 modellens införande på Gästis kommer därmed att
uppgå till 135 000 kr/år och på Björkhem ca 40 000 kr/år.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-29
Samverkan med personal och fackliga organisationer kommer att ske
under v. 49 och med anledning av detta överlämnas ärendet till
kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
------
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§ 240

Centrum för tillgänglig information för personer med
funktionsnedsättning
Landtinget och kommunförbundet i Västerbotten har utrett frågan om
bildandet av ett gemensamt centrum för tillgänglig information för
personer med kommunikationshandikapp. Utredningen presenterades vid
Kommunförbundets styrelsesammanträde den 6 februari 2004.
Landstinget föreslås vara huvudman med länets kommuner, länsbibliotek
och Umeå Universitet som övriga intressenter. Centrumet föreslås
lokaliseras till Skellefteå. I utredningsförslaget presenteras även
förslag/exempel på arbetsuppgifter och bemanning av centrumet. Vid ett
genomförande måste givetvis en detaljplan upprättas med medverkan från
alla berörda parter.
Någon exakt kostnadsberäkning för den föreslagna verksamheten finns
inte i utredningen, men har beräknats till totalt ca 2 miljoner kronor per år.
Landstingen föreslås svara för 50 % av driftskostnaderna och 50 %
föreslås fördelas mellan kommunerna.
Norsjö kommun behandlade ärendet vid arbetsutskottets sammanträde
2004-03-23 § 61 och beslutade att lämna in yttrande som socialchef
Staffan Berggren upprättat. Se bilaga.
I yttrandet sägs bland annat följande:
”Konstruktionen av finansieringen av verksamheten får anses
tillfredsställande. Den förutsätter dock att alla intressenter är beredd att
gå in i verksamheten.”
I dagsläget har nu åtta kommuner lämnat positivt besked om deltagande,
(Bjurholm, Skellefteå, Malå, Åsele, Robertsfors, Dorotea, Sorsele och
Lycksele)
Norsjö kommun har därför att ta ställning till deltagande under dessa
förutsättningar.
Arbetsutskottet beslutar
att medverka i ”Centrum för tillgänglig information för personer med
funktionsnedsättning” under förutsättning att beräknad finansieringsdel för
Norsjö kommun inte förändras.
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§ 241

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