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Beslutande
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av:
Förhindrad ledamot

Inkallad ersättare

Catrine Arvidsson närv fr o m kl 14.40, § 6

Torgny Lind, närv kl 13.30-19.40,
tjg t o m kl 14.40, § 5
Iris Nilsson, närv kl 13.30-19.40,
tjg t o m kl 14.00, § 2
Kamel Mnad
Tore Gabrielsson, närv kl 13.30-19.40,
tjg fr o m kl 18.55, § 15
Daniela Wikström, närv kl 13.30-19.40,
tjg fr o m kl 18.40, § 14
Benny Lindqvist, närv kl 13.30-19.40,
tjg fr o m kl 18.40, § 14
David Lundmark, närv kl 13.30-19.40,
tjg fr o m kl 18.55, § 15
Henry Andersson, närv kl 13.30-19.40,
tjg fr o m kl 17.45, § 11
Joakim Wallström, närv kl 13.30-19.40,
tjg fr o m kl 18.30, § 14
Torbjörn Möller, närv kl 13.30-19.40,
tjg fr o m kl 17.45, § 11
Sickan Forsberg

Harriet Classon närv fr o m kl 14.00, § 3
Marlene Degerman
Eva Enqvist närv t o m kl 18.55, § 14
Åsa Gustafsson närv t o m kl 18.40, § 13
Anders Hård närv t o m kl 18.40, § 13
Håkan Lindh närv t o m kl 18.55, § 14
Andreas Löwenhöök närv t o m kl 17.45, § 10
Enar Nordvik närv t o m kl 18.30, § 13
Vivian Steinvall närv t o m kl 17.45, § 10
Fredrik Stenberg

Justering (sign)
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KF § 1

Extra ärende
Ordföranden anmäler följande ärende:
Avsägelse från Per-Erik Andersson (s) av uppdraget som ersättare i barn- och
grundskolenämnden och eventuellt fyllnadsval.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt
att behandla ärendet som nummer 29 b.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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090.350

Information om tekniska nämndens verksamheter
Tekniska nämndens ordförande Ola Burström redovisar tekniska nämndens
verksamheter och deras utveckling.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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016.488

Interpellation av Benny Lindqvist (mp) om brytning av uran
(66/07)
Kommunfullmäktigeledamoten Benny Lindqvist har till kommunstyrelsens
ordförande ställt följande interpellation:
”Under senare år har gruvnäringen upplevt en stark högkonjunktur och jakten
efter olika mineral har varit intensiv och detta gäller även uran. Priset på uran
har 10-dubblats på 17 år vilket tillsammans med ett ökat intresse för kärnkraften
medfört att intresset i världen för produktion av uran ökat starkt. I Sverige har
ett 40-tal ansökningar om uranprospektering kommit in under 2007.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga följande:
1.

Har Skellefteå kommun fått någon förfrågan om prospektering av uran och
vad har i så fall svaret blivit?

2.

Har kommunen fått någon ansökan om uranbrytning och vad har svaret i
så fall blivit?

3.

Utifall att svaret på en eller båda frågorna är nej. Hur är kommunens
principiella inställning till prospektering och brytning av uran?”

Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund besvarar interpellationen.
Sedan Benny Lindqvist yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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016.560

Interpellation av Eva Enqvist (c) om biogasverkets
produktion av drivmedel (67/07)
Kommunfullmäktigeledamoten Eva Enqvist har till tekniska nämndens
ordförande ställt följande interpellation:
”Biogasverket har startat sin produktion och vi har sett i media att de första
bilarna har tankats.
Jag vill därför ställa följande frågor:
1.

Hur fungerar produktionen och hur mycket biogas produceras för
närvarande?

2.

Kommunens sopbilar och bussar ska köras på biogas, vilka fler?

3.

Hur klaras råvaran till produktionen?

4.

Kommer kommunen att arbeta för att ett tankställe för biogas, för allmänheten, ska finnas i Skellefteå?”

Tekniska nämndens ordförande Ola Burström besvarar interpellationen.
I den därpå följande debatten deltar Eva Enqvist, Lennart Gustavsson, Ola
Burström och Birgitta Burström
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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016.442

Interpellation av Gunnar Wiksten (c) om försöket med
bussar till ishockeymatcher (68/07)
Kommunfullmäktigeledamoten Gunnar Wiksten har till tekniska nämndens
ordförande ställt följande interpellation:
”Under hösten har ett försök pågått med att vid Skellefteå AIK:s hemmamatcher
lägga bussturer från vissa stadsdelar till och från hockeymatcherna. Vad jag
förstår har försöket slagit mycket väl ut.
Enligt uppgift har ända upp till fem bussar varit igång vid matcherna. Bussarna
sattes in för att bland annat avlasta parkeringarna kring hockeyarenan.
Dessutom är det ju positivt ur miljösynpunkt om åskådarna bereds möjlighet att
åka buss in till matcherna i stället för att köra bil.
I anledning av detta vill jag fråga:
-

Hur upplever man att försöket har utfallit?

-

Kommer hockeybussarna att fortsätta även under 2008?

-

Om bussarna ska vara igång även nästa år kommer man då att köra från
fler områden inom Skellefteå kommun?

Tekniska nämndens ordförande Ola Burström besvarar interpellationen.
I den därpå följande debatten deltar Gunnar Wiksten, Åsa Gustafsson, Anders
Hård, Hans-Eric Wallin och Christer Johansson.
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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016.910

Interpellation av Enar Nordvik (v) om att infoga svar på
interpellationer i kommunfullmäktiges protokoll
Kommunfullmäktigeledamoten Enar Nordvik har till kommunfullmäktiges
ordförande ställt följande interpellation:
”Vis av erfarenhet vet jag att det är dumt att nämna 'demokrati' i talarstolen om
vi ska få komma hem i någotsånär kristlig tid, men icke förty är det ju
demokratin detta handlar om, medborgarnas rätt att veta vad vi håller på med.
I dag kan medborgarna via internet ta del av de svar motioner får. Men när det
kommer till interpellationer står det ju bara att kommunstyrelsens eller berörd
nämnds ordförande besvarar interpellationen, samt att sedan någon eventuellt
yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.
Därför undrar jag:
Finns det några hinder för att det skriftliga underlaget till svaret i fullmäktige
också hamnar i protokollet och därmed på internet?”
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Christin Westerlund besvarar
interpellationen.
Sedan Enar Nordvik och Maria Wiksten yttrat sig förklaras behandlingen av
ärendet avslutad.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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016.354

Interpellation av Andreas Löwenhöök (m) om rutiner för
snöröjning (70/07)
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök har till tekniska nämndens
ordförande ställt följande interpellation:
”I kommunfullmäktige den 23 januari 2007 lyfte jag en fråga till tekniska
nämndens ordförande Ola Burström angående kommunens is- och snöröjning av
vägar. I debatten kring denna fråga kom det fram att det finns tydliga direktiv
och kriterier för snöröjningen, dock saknas detta när det gäller isröjning och
bekämpning av spåriga vägar. För snöröjningen utgår man från snödjup. Vid
8 cm och mera, plogas alla områden. Vid 6-8 cm plogas genomfartsgator,
prioriterade gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera. När det gäller
isröjning och bekämpning av spåriga vägar genomförs hyvling av isiga vägar
efter behov.
För att Skellefteå kommuns innevånare ska veta vad man kan förvänta sig när
det gäller isröjning och bekämpning av spåriga vägar, samt för att man ska
kunna ställa krav och utkräva ansvar därefter, borde kommunen upprätta
direktiv och kriterier för när detta ska ske.
Med anledning av ovanstående har jag följande fråga till tekniska nämndens
ordförande Ola Burström (s):
Har tekniska nämnden beslutat att inleda ett arbete för att ta fram kriterier och
direktiv för isröjning och bekämpning av spåriga vägar?
Om så är fallet, när planeras detta arbete vara klart?”
Tekniska nämndens ordförande Ola Burström besvarar interpellationen.
I den därpå följande debatten deltar Andreas Löwenhöök, Agneta Hansson,
Gunnar Holmlund, Inger Andersson-Öberg, Ola Burström, Christer Johansson,
Anette Lindgren, Åsa Gustafsson och Birgitta Burström.
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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016.721

Interpellation av Maria Wiksten (kd) om kvaliteten i
förskolan (71/07)
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation:
”Efter föräldraledigheten är det dags för ens guldklimp att börja på förskola
(dagis). För föräldrar är det viktigt att den förskola som tar hand om barnet har
tid och resurser att se till just mitt barns unika behov. Det är även viktigt att man
som förälder kan känna sig trygg när man lämnar barnet på morgonen. Att det
finns bra med resurser att ge barnet en bra dag med ett gott innehåll.
Det har för mig beskrivits förhållanden på en kommunal förskola i Skellefteå
kommun. Förskolan innehåller två avdelningar med 20 respektive 18 barn. Det
finns en kokerska som lagar mat till båda avdelningar. På den ena avdelningen
är det 11 barn mellan 1 -3 år och 7 barn mellan 4-5 år. För att se till 18 barns
olika behov, säkerhet och för att ha en pedagogisk verksamhet består personalen
av tre heltider och en extra resurs på 25 %.
För att få verksamheten att fungera praktiskt så innebär det att stor del av dagen
är det endast två ur personalen som är med barnen. Närmare bestämt mellan
kl 7:30-9:00 samt kl 13:30-16:30. Många av barnen, ca 11-12 stycken, är på förskolan mellan kl 7:30-16:30. Utöver det så finns det barn som är kortare och
längre dagar.
Personalen har även, utöver att ta hand om barnen, ett ansvar att på morgonen
ordna med vikarie om någon är borta, vilket kan innebära att en ur personalen är
ensam med barnen och måste samtidigt sitta vid telefonen och ringa efter
vikarier.
Med anledning av beskrivningen om förhållandena på en förskola i Skellefteå
kommun undrar jag:
Hur är personalbemanningen kontra antalet barn på de kommunala förskolorna?
Hur blir barns behov av trygghet, att bli sedda inom förskolan tillgodosett?
Hur tillgodoses den totala säkerheten - ute som inne - för barnen inom
förskolan?
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Hur tillgodoses det pedagogiska innehållet på förskolorna?
Vad är en god arbetsmiljö för barnen och för personalen och hur blir den
tillgodosedd?
Är det gjort någon risk- och sårbarhetsanalys vid utformning av bemanningen
av personal på förskolor?
Vad är god kvalité inom förskolan?”
Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund besvarar
interpellationen.
I den därpå följande debatten deltar Maria Wiksten, Håkan Lindh, Jörgen
Lundqvist, Åsa Gustafsson, Elisabeth Grönlund, Harriet Classon, Maria
Marklund, Catrine Arvidsson och Kjell Hanseklint.
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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016.351

Motion om att grusvägen till Falkträskbadet asfalteras
(27/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg anför i motion
2006-08-24 följande:
”Den 28 november 1995 skrev jag motionen ’Falkträsket – en bortglömd badplats’ och sommaren 2006 är läget oförändrat, ja till och med ännu sämre.
Den handlar i första hand om denna grusväg till Falkträskbadet. Jag, som biland
cyklar till badplatsen, är inte glad när jag närmar mig denna grusbacke. Det går
väl an när jag cyklar eller går uppför denna backe, men att cykla utför innebär
livsfara. Denna grusväg är gropig, spårig och dammig. Det som ska föreställa
lite ’vid sidan om’ för att inte bli överkörd saknas. Ska jag väja för bilar som
passerar bakom mig måste jag försöka parera annars hamnar jag i diket. Det
enda sättet att rädda livhanken är att leda cykeln nedför backen.
Stackars alla åretruntboende i området. Men de vågar väl aldrig cykla! Har
kommunen helt glömt bort denna vägstump? Eller är denna grusväg inte alls
viktig?
Det svar jag fick på motionen 1995 från bl a fritidsnämnden var att: ’Några
planer på att flytta vägen från dess nuvarande dragning finns inte i dag och ej
heller i den planering för prioriterade vägobjekt som upprättats av kommunfullmäktige för perioden 1998–2007’.
Nu handlar den här motionen inte om att flytta vägen, vilket verkar vara svårt av
olika anledningar, utan om att förbättra den genom att jämna vägen med asfaltbeläggning. En cykelväg vid sidan om är också ett måste för oss cyklister.
Denna ovanligt varma och torra sommar har badplatsen varit flitigt besökt av
badgäster. Många ungdomar och barn cyklar denna smala och livligt trafikerade
väg. Denna badplats är populär bland skellefteborna. Falkträsket är en fin badsjö
och dessutom är det gratis att bada är, viktigt för barnfamiljer och övriga.
Jag yrkar därför att denna väg till Falkträskbadet åtgärdas med asfaltbeläggning
och även cykelväg så snart som möjligt.”
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Tekniska nämnden har 2007-11-12, § 234, lämnat följande yttrande:
”Kommunen har till Vägverket, som är väghållare för väg 816 Falkträskvägen,
under lång tid påtalat behovet av åtgärder på vägen och då särskilt på avsnittet
mellan Lantmannagatan och badplatsen.
Prioriteringen av ny- och ombyggnad av vägar som väg 816 samt nybyggnad av
gång- och cykelvägar utmed denna väg där Vägverket är väghållare, görs av
länsstyrelsen efter samråd med Vägverket och kommunerna. Skellefteå kommuns förslag till objekt ställs i detta sammanhang mot länets övriga kommuners
förslag i samband med länsstyrelsens prioriteringar. I kommunens planeringsunderlag till länstransportplanen 2004–2015 fanns en vägomläggning, inklusive
en gång- och cykelväg utmed väg 816, med som ett prioriterat objekt. En vägomläggning är nödvändig för att åstadkomma en god anslutning till det nya
bostadsområdet Västra Sunnanå (’Falkträskområdet’).
Objektet fick dock inte i plats i den av länsstyrelsen fastställda länstransportplanen. Kommunernas önskemål om åtgärder överstiger i dag vida de medel för
byggande som tilldelas länstransportplanen. Under nästa år kommer arbetet med
länstransportplanen för planeringsperioden 2010–2019 att inledas. Väg 816
kommer i detta sammanhang även fortsättningsvis vara ett av kommunen högt
prioriterat objekt.
Väg 816 är på den ca 1 200 meter långa sträckan mellan Lantmannagatan och
Falkträskbadet ca 5–6 meter bred med grusbeläggning. Fordonsmängden
varierar kraftigt under året. För aktuell sträcka på väg 816 saknas uppgifter om
årsmedeldygnstrafik. Strax söder om Falkträsket finns ett av Vägverket uppmätt
värde på ca 200 fordon. Enligt tekniska kontorets mätningar av vardagsdygnstrafiken på vägen, på sträckan mellan Lantmannagatan och badet, uppgår biltrafiken sommartid till ca 1 800 fordon/dygn. Vissa dagar under sommaren kan
trafikmängden sannolikt vara ännu större.
Vägens ytstandard varierar under året, vilket är fallet för många grusvägar. Med
hänsyn till den stora variationen i trafikmängden, med betydligt mer trafik
sommartid, är det nödvändigt att driftåtgärder sker med tätare intervall under
sommaren. En asfaltbeläggning är ett alternativ till grusbeläggningen som
kräver mindre driftinsatser. En asfaltbeläggning skulle även minska problemen
med damm från vägen.
Då vägen är relativt smal är det dock ur trafiksäkerhetssynpunkt tveksamt om att
endast en åtgärd i form av en asfaltbeläggning på vägen innebär en förbättring
för de oskyddade trafikanterna. Risken är uppenbar att bilisterna håller högre
hastighet med en standardhöjning av vägytan som en asfaltering skulle innebära.
För väg 816 gäller bashastigheten 70 km/tim. För närvarande är hastigheten
sommartid (1 juni–30 september) begränsad till 50 km/tim på delen mellan en
punkt ca 100 meter söder om Lantmannagatan och en punkt ca 800 meter söder
Justering (sign)
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om infarten till Falkträskbadet. Under samma tid råder parkeringsförbud på en
sträcka av 350 meter på båda sidor av vägen i anslutning till Falkträskbadet.
Om aktuell del av väg 816 beläggs kan det av trafiksäkerhetsskäl bli nödvändigt
att sänka den högsta tillåtna hastigheten sommartid, från 50 km/tim till
30 km/tim på hela, eller delar av sträckan mellan Lantmannagatan och badet.
Kommunen kommer åter att ta upp frågan med Vägverket om möjligheten till
åtgärder, såväl på lång sikt som på kort sikt, på väg 816. På kort sikt är det
önskvärt att få till stånd beläggningsåtgärder på befintlig väg vilket innebär att
åtgärderna bör tas med i Vägverkets beläggningsplan. I detta fall kan det vara
intressant att ur kostnadssynpunkt undersöka möjligheten till att använda återvunnen asfalt. Vägverket fastställer varje år en beläggningsplan med planerade
beläggningsåtgärder under året.”
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

motionen – med hänvisning till tekniska nämndens yttrande – inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.

Efter inlägg av Inger Andersson-Öberg och Ola Burström beslutar kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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016.623

Motion om skolskjutspeng till friskolor (9/07)
Kommunfullmäktigeledamoten Heléna Lindahl anför i motion 2007-03-09
följande:
”Enligt lag behöver inte kommunerna i Sverige betala skolskjutsar för barn som
går i friskolor, men det finns kommuner i vårt land som valt att göra detta ändå
och hit hör inte Skellefteå kommun. Dock ska påpekas att det varit bryderier för
majoritetsstyret kring denna fråga - initialt betalades ingen skolskjutspeng ut till
friskolorna, därefter backade man och betalade ut pengarna under några år men
plötsligt bestämde man sig för att upphöra med detta och så ser det fortfarande
ut.
I dag har föräldrarna i vår kommun ett fritt val att välja om deras barn ska gå i
kommunal skola eller friskola. Vare sig man gillar friskolor eller inte så borde
man inse att våra elever bör få samma möjligheter till skolskjuts. Då vi har bra
och högkvalitativa friskolor är det inte rimligt att eleverna i dessa skolor inte ska
få samma villkor som eleverna i den kommunala skolan.
I slutändan är det de barn vars föräldrar valt friskoleformen som behandlas
styvmoderligt. Dessa föräldrar betalar skatt och bidrar till välfärden som de
flesta andra och det verkar då inte rimligt att föräldrarna till de barn som exempelvis går på friskolan i Vebomark själva städar på skolan för att spara pengar
till skolskjuts. Skolskjutsen tär kraftigt på dessa skolors ekonomi och i Bodbysund betalar friskolan drygt 100 000 kronor till ändamålet årligen. Det anstår
inte styret i ett demokratiskt samhälle, baserat på ett skattefinansierat socialt
välfärdssystem, att medvetet segregera förutsättningarna för våra skolbarn.
Med anledning av det som sagts ovan vill jag föreslå kommunfullmäktige
att

ge friskolorna i kommunen samma villkor som de kommunala skolorna
när det gäller ekonomisk ersättning för skolskjuts

att

summan fastställs efter en schablon som utgår från vad det skulle kosta att
åka till närmaste kommunala skola.”

Barn- och grundskolenämnden beslutade 2007-11-05, § 141, att föreslå att
motionen avslås med följande motivering:
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”I Skollagen, 4 kap. 7 a § (1985:1100), regleras kommunernas skyldighet att
tillhandahålla skolskjuts.
’Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan
anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens
längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan
särskild omständighet.
När en elev till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet, skall
hemkommunen svara för att eleven utan extra kostnader får tillfredsställande
förhållanden.
Hemkommunens skyldighet enligt första och andra styckena omfattar inte
sådana elever som väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen
annars skulle ha placerat dem i om något önskemål om en viss skola inte framställts.’
Kommunen har ansvaret för att en likvärdig utbildning ges till våra barn och
elever. Föräldrar får då möjlighet till ett kostnadsfritt val.
De friskolor som etablerar sig har föräldrar också möjlighet att välja. Etablering
av friskolor innebär ökade kostnader för kommunen och för skattebetalarna.
Enligt skollagens 4 kap 7 § har kommunen inte skyldighet att ge kostnadsfri
skolskjuts till elever som väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen annars anvisar.
I kommunens ansvar ligger att hushålla med de intäkter som skattebetalarna
bidrar med till skolans verksamhet.
Då bidrag till skolskjutsar till friskolor inom kommunen innebär ökade kostnader på ca 1 miljon kronor är detta inte att ses som en god hushållning, utan
försvårar ytterligare för barn- och grundskolenämnden att nå en budget i
balans.”
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Heléna Lindahl, Håkan
Lindh, Ann Åström, Maria Wiksten, Jörgen Lundqvist, Bert Öhlund, Roger
Marklund, Harriet Classon, Jens Wikström, Erika Häggblad, Daniel Ådin,
Gunnar Wiksten och Bertil Almgren.
Heléna Lindahl – med instämmande av Håkan Lindh och Maria Wiksten – yrkar
bifall till motionen.
Justering (sign)
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Heléna Lindahls yrkande var
för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Heléna
Lindahls yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 42 ja-röster och 23 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av bilagda voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Samtliga ledamöter tillhörande centerpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas
och moderata samlingspartiets fullmäktigegrupper reserverar sig mot beslutet
med följande motivering:
”Vi vill reservera oss mot majoritetens beslut att avslå motionen om skolskjutspeng till friskolor. Det underlag som majoriteten grundar sitt beslut på är till
vissa delar undermåligt – i beslutet från barn- och grundskolenämnden går att
läsa att `skolskjutsar till friskolor inom kommunen innebär ökade kostnader på
ca 1 miljon kronor´ och att `detta inte ses som god hushållning´. Det här förefaller oss mer handla om socialdemokraternas allmänna förhållningssätt till
friskolor än skattebetalarnas pengar, då de föräldrar som har barn i friskolor
betalar lika mycket skatt som andra medborgare i kommunen. Hade dessa
föräldrar valt en kommunal skola hade skolskjutspengen betalats ut.”
_____
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Motion om att stimulera barns språkliga utveckling (19/07)
Kommunfullmäktigeledamoten Kjell Hanseklint anför i motion 2007-05-02
följande:
” ’Det har varit en fantastisk dag. Men varför har jag inte fått dessa kunskaper
tidigare?’
Så svarade en pappa till en femårig och nioårig pojke när jag bad om reflektioner efter att projektet Läs för mej, pappa! arrangerats för första gången i
Skellefteå år 2002.
Av flera skäl blev jag svaret skyldig. Jag blev bl a svaret skyldig därför att jag
inte heller begriper varför samhället inte gör mer för att sprida kunskaper till
nyblivna föräldrar hur de ska kunna stimulera barns språktillägnande före
förskole- och skolåren.
Tillägnandet av och förmågan att bruka det svenska språket har en avgörande
betydelse för att barn och ungdomar ska klara läroplanernas mål. Sett i perspektivet av att vi i dag har kunskaper om att de stora sprången, när det gäller språktillägnandet, sker under de första tolv åren är det märkligt att så lite görs före
barnets inträde i förskola och skola.
Jag blev svaret skyldig enär jag inte själv begriper varför så lite görs trots att
elementära slutsatser av skolans resultat förtäljer att en bebis, som vill klara
läroplansmålen, bör vara noggrann när den väljer sina föräldrar. Den bebis som
har omdömet att välja en mor och far som redan tillägnat sig det första målet i
gymnasieskolans läroplansmål och lever i enlighet med det andra målet, den
bebisen har lagt grunden för att själv också klara framtida skolmål.
Jag blev svaret skyldig därför att jag menar att samhället borde satsa mer resurser för att lägga sig vinn om att fler vuxna i barns närhet har kunskaper om hur
de på bästa sätt ska kunna uppmuntra, stimulera och vara föredöme så att den
lust till livslångt lärande som de allra flesta barn föds med ska bestå och
utvecklas livet ut.
För att framtida föräldrar ska slippa fråga varför så lite gjorts för att de ska ha
fått kunskaper om vilken oerhörd betydelse de spelar för att deras barn ska
erövra ett målande tal och skriftspråk yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar
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Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

att

PROTOKOLL
2008-01-29

19

uppdra till kommunstyrelsen att i överläggningar med Västerbottens läns
landsting försöka komma överens om en samverkan som syftar till att fler
vuxna i de nyfödda bebisarnas omgivning har kunskaper om hur de kan
stimulera barns språkliga utveckling.”

Skol- och kulturkontoret anför följande:
”I dagsläget arbetar skol- och kulturkontoret på många olika sätt för att sprida
information om den viktiga språkutvecklingen till föräldrar och personal i
förskola och skola.
Handlingsplanen för språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola i
Skellefteå kommun är färdig och ska ut på remiss till skolor och arbetslag under
hösten 2007. Syftet med handlingsplanen är att ge alla elever i Skellefteå
kommun möjlighet att utveckla sin individuella språk-, läs- och skrivprocess
optimalt, så att de är rustade att möta framtiden. I handlingsplanen föreslås att
föräldramöten i förskola och förskoleklass behandlar teman som språkutveckling, språklekar och läsning. Ett fortgående samarbete med biblioteken uppmanas från förskolan och under hela skoltiden.
Språktåget är en utbildningssatsning under läsåret 2007–2008 som riktar sig till
all förskolepersonal i Skellefteå kommun. Språktåget betonar utvecklingen av
ett rikt och nyanserat talspråk och hur viktigt det är att barnen får lyssna på
böcker från tidigaste ålder för att därigenom kunna bygga upp ett rikt ord- och
begreppsförråd. Till materialet hör ett bildspel som ska visas på föräldramöten.
Där förklaras bl a hur språkutveckling och läsutveckling hör ihop och hur
viktiga föräldrarna är för barnens framtida läsutveckling. ’Barn som växer upp i
en miljö där föräldrarna läser och skriver förstår nyttan och nöjet med läsning
och skrivning.’
Broschyren ’Språk och läsutveckling , så kan vi tillsammans stimulera barns
språk- och läsutveckling’ (2007) vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna ett
år och uppåt. Broschyren distribueras under läsåret till alla förskolor och skolor
i kommunen. Denna kan användas vid föräldramöten/föräldrasamtal för att
påtala föräldrarnas viktiga roll för sina barns språkutveckling och livslånga
lärande. Föräldrarna får också tips och förslag på hur de i vardagen kan stimulera sitt barns språk- och läsutveckling.
Skol- och kulturkontoret kommer att ta kontakt med Västerbottens läns landsting för att diskutera hur föräldrautbildningen kan organiseras så att fler vuxna
blir medvetna om hur viktig språklig utveckling är för barnets möjligheter att
klara framtida skolmål.”
Barn- och grundskolenämnden beslutade 2007-11-05, § 145, att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen med ovanstående skrivning.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

- med bifall till motionen – uppdra åt barn- och grundskolenämnden att
överlägga med Västerbottens läns landsting om hur föräldrautbildningen
kan organiseras så att fler vuxna ges kunskaper om hur de kan stimulera
barns språkliga utveckling.

Efter inlägg av Kjell Hanseklint beslutar kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Motion om upplysning till grundskoleelever om elektromagnetisk strålning (12/07)
Kommunfullmäktigeledamöterna Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh,
Daniela Wikström, Maalin Wikström och tjänstgörande ersättaren Lennart
Gustavsson anför i motion 2007-04-02 följande:
”Elektromagnetisk strålning är ett samlingsnamn för elektriska respektive magnetiska fält. Elektriska fält alstras runt elektriska apparater, medan magnetiska
fält bildas runt påslagna elektriska apparater.
Om hur den elektromagnetiska strålningen påverkar oss människor råder det
delade meningar. Allt fler forskare pekar dock på riskerna, och allra främst då
riskerna för barn.
Vi har i tidigare motioner och interpellationer menat att Skellefteå kommun ska
tillämpa försiktighetsprincipen när det gäller elektromagnetisk strålning. Vi har
förespråkat kartläggning av strålningen och lokala gränsvärden. Majoriteten
politiker har dock valt att blunda för riskerna.
Vi känner fortsatt oro för den elektromagnetiska strålning som hela tiden pågår
omkring oss. Främst handlar det om det uppväxande släktet.
I Italien informeras skoleleverna tidigt om riskerna med elektromagnetisk strålning. Informatörer kommer ut till klasserna och berättar om att det t ex är bättre
att sms:a och använda handsfree om nu mobiltelefoner nödvändigtvis behövs.
Det är en information som vi anser behövs också i skolan i Skellefteå, precis
som trafikundervisning och ANT-information.
Vi menar också att det är fel att lägga denna information på lärarna. Bättre är det
att avlasta dem denna del och i stället inbjuda någon utomstående informatör.
Med anledning av detta yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
skolkontoret att genomföra information om elektromagnetisk strålning med alla
grundskoleelever i Skellefteå, senast årskurs 3, med uppföljning i högstadiet och
gymnasiet.”
Skol- och kulturkontoret anför att det inom ramen för läroplan för grundskolan
(LPO 94) liksom för kursplanerna i framför allt naturorienterande ämnen, men
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även samhällsorienterande ämnen, finns utrymme för att undervisa om och ge
information om riskerna med elektromagnetisk strålning.
Det finns också möjlighet att bjuda in informatörer för att på en central
kompetensutbildningsdag utbilda t ex NO-lärare och lärare i de lägre årskurserna om riskerna med elektromagnetisk strålning så att detta kan användas i
undervisningen.
I grundskolan finns också redan nu möjlighet att bjuda in utomstående
informatörer för att informera om elektromagnetisk strålning.
Barn- och grundskolenämnden beslutade 2007-11-05, § 143,
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då möjligheten att erbjuda
information om elektromagnetisk strålning i grundskolan redan är god.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

uppdra åt barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden att på
lämpligt sätt genomföra information till elever om elektromagnetisk
strålning

att

motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Lennart Gustavsson,
Maalin Wikström, Maria Marklund, Hans-Eric Wallin, Catrine Arvidsson, Bertil
Almgren och Anders Hård.
Lennart Gustavsson yrkar att kommunfullmäktige får ta del av den information
som motionen förespråkar.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.
Ordföranden ställer sist bifall respektive avslag till Lennart Gustavssons
yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat
avslå yrkandet.
Omröstning begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition:
”Den som önskar avslå yrkandet röstar ja. Den som stöder Lennart Gustavssons
yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 37 ja-röster och 27 nej-röster. 1 ledamot avstår från att
rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.
Justering (sign)
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Kommunfullmäktige beslutar
att

uppdra åt barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden att på
lämpligt sätt genomföra information till elever om elektromagnetisk
strålning

att motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
_____
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Motion om grundskola med teknikprofil (29/07)
Kommunfullmäktigeledamöterna Karin Andersson och Fredrik Stenberg anför i
motion 2007-06-19 följande:
”Många av våra grundskolor har under de senaste åren profilerats, ofta har det
handlat om olika typer av idrottsklasser. Profileringar är väldigt bra ur många
hänseenden, skolans personal kan känna delaktighet i utformningen av profileringen, skolans elever kan känna att skolan blir roligare då dess profil kan passa
eleverna bättre än den traditionella skolan. Sammantaget utvecklas den kommunala verksamheten samtidigt som den stärks. Det viktigaste argumentet för att
öppna för profileringar handlar för oss, till syven och sist alltid om att göra
skolan så bra som möjligt för användarna, nämligen eleverna. Vi tror att en
välutvecklad, öppen skola med profilering kan öka studiemotivationen hos
eleverna. Då skolan, med en profilering i grunden byggs på elevernas egna
intressen.
I Skellefteå finns många framgångsrika teknikbaserade företag, att bredda den
tekniska kunskapen i skolan, samt fördjupa samarbetet med företag och arbetsplatser i de tekniska branscherna kan komma att bli en överlevnadsfråga för
teknikföretagen i Skellefteå. Då vi står inför vikande ungdomskultur och ökande
pensionsavgångar är det viktigt att vi möter framtiden med ett högt tekniskt
kunnande att tillgå, både som framtida företagare och anställda.
Med anledning av detta vill vi:
att

Skellefteå kommun utreder möjligheterna att starta en grundskola med
teknikprofil

att

Skellefteå kommun vidare undersöker möjligheterna att driva skolan i nära
samarbete med ortens företag och andra verksamheter.”

Skol- och kulturkontoret konstaterar att motionen ligger väl i linje med förvaltningens egna tankar om att skapa en högre attraktionskraft hos våra kommunala
grundskolor. Intresset från gymnasiekontoret för frågan är dessutom positivt.
För att utreda frågan föreslås att en arbetsgrupp tillsätts med följande uppdrag:
-
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att integrera teknikskolans arbete med FLFF (Företagsamt lärande för
framtiden)

-

att skapa en fruktsam koppling till näringslivet

-

att integrera med gymnasiets teknik- och naturvetenskapligt intensiva
program och utbud (Teknobalder).
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Barn- och grundskolenämnden beslutade 2007-11-28, § 161,
att

tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan enligt ovanstående förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

motionens syfte är uppfylld genom barn- och grundskolenämndens beslut.

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Karin Andersson, Lars
Åhman, Gunilla Hedström, Åsa Gustafsson, Jörgen Lundqvist, Heléna Lindahl,
Bertil Almgren, Maria Marklund, Bo Nilsson, Maria Wiksten, Kenneth
Fahlesson, Kjell Hanseklint och Harriet Classon.
Gunilla Hedström yrkar att utredningens uppdrag gällande tillgänglighet också
ska omfatta övriga profilklasser/förskolor.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.
Ordföranden ställer sist bifall respektive avslag till Gunilla Hedströms yrkande
var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå
yrkandet.
Omröstning begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition:
”Den som önskar avslå yrkandet röstar ja. Den som stöder Gunilla Hedströms
yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 42 ja-röster och 22 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande.
Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionens syfte är uppfylld genom barn- och grundskolenämndens beslut.
_____
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Motion om tydligare riktlinjer kring kameraövervakning
(44/07)
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman anför i motion 2007-10-23
följande:
”I februari 2006 antog kommunstyrelsen riktlinjer kring kameraövervakning.
Riktlinjerna handlade mest om organisationen dvs vilka funktioner (CCTVsystemansvarig, bildansvarig och tekniskt ansvarig) som ska finnas ute på
förvaltningarna. Mindre har det handlat om övervakningens innehåll.
Barn- och grundskolenämnden beslöt 2006-06-14 om kompletterande riktlinjer.
Det handlar om att
Innan kameraövervakning sker tas beslut av barn- och grundskolenämnden
om var och hur installation av kameraövervakning ska ske.
Kameraövervakning ska enbart ske när anläggningen är stängd och att
ljudupptagning alltid är förbjudet vid kameraövervakning.
Kameraövervakning ska inte ske då lokalerna används av allmänheten.
Kameraövervakning ska inte ske på områden som frekvent används av
allmänheten.
Förteckning över installerad kameraövervakning upprättas där det framgår
hur övervakningen anordnats, övervakningens ändamål, utrustning som
används samt vilket område som övervakas.
Kameraövervakningens effekter utvärderas senast 2009-01-01.
Flertalet av dessa kompletterande riktlinjer bör lyftas till kommunövergripande
nivå och inkluderas i riktlinjerna.
I väntan på att rättsläget klarnar bör också kommunen undvika att sätta upp
webbkameror för s k ’rörliga vykort’ eftersom identifiering kan ske utifrån
gång, kroppsbyggnad eller klädsel.
Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar
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Kommunledningskontoret anför följande:
”Lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning som bl a reglerar rätten att,
utan tillstånd från länsstyrelsen, använda kamera för övervakning av platser dit
allmänheten inte har tillträde och syftet är att förebygga eller avslöja brott, samt
Personuppgiftslagen (1998:204) innehåller redan skydd för den personliga
integriteten, nämligen
-

Hänsyn skall tas till personlig integritet.
Upplysningsplikt (skyltning) gäller alltid.
Sekretess gäller för uppgifter om enskilds personliga förhållanden.

Kommunstyrelsens riktlinjer 2006 ger dels en enhetlig juridisk plattform och
dels ytterligare integritetsskydd, t ex genom att vid övervakning inomhus eller
av områden där personal (anställda, förtroendevalda, elever, vissa vårdtagare)
under verksamhetstid uppehåller sig, ska före beslut om installation - samverkan
ske med personalgruppens företrädare.
Kommunledningskontoret menar att de föreslagna kompletteringarna i förväg
begränsar nyttan med kameraövervakning och medför ytterligare en byråkratisk
ordning. I kommunstyrelsens riktlinjer så ges beslutande nämnd möjligheter att
avväga säkerhetseffekten gentemot risker för integritetsintrång, dvs att påverka
övervakningens utformning och omfattning, kameraplacering, vinklar, platser,
tider etc. Detta bedöms vara av större vikt än att i förväg utesluta möjliga verksamma användningssätt.
Den av motionären efterfrågade utvärderingen av effekterna kan enklast göras
genom att kontrollera om det skett brott, trots kameraövervakningen. För att
bedöma integritetsaspekten behöver något slags enkät genomföras vid berörda
arbetsplatser/verksamhetsställen.
Vad gäller s k webbkamera konstaterar kommunledningskontoret att kommunens nuvarande användning inte strider mot gällande rätt eller praxis.”
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

motionen – med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande – inte
ska föranleda någon åtgärd.

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yrkar Lars Åhman bifall till
motionen.
Bert Öhlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lars Åhman yrkande var för
sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lars
Åhmans yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 50 ja-röster och 14 nej-röster. 1 ledamot avstår från att
rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen – med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande – inte
ska föranleda någon åtgärd.

Folkpartiets och kristdemokraternas fullmäktigegrupper reserverar sig mot
beslutet med följande motivering:
”Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut om tydligare riktlinjer kring
kameraövervakning med följande motivering:
Tekniken kring kameraövervakning blir stadigt bättre. Det ökar möjligheten till
brottsbekämpning, men kan också hota människors rätt till personlig integritet.
Därför är det viktigt att värna integriteten genom tydliga, kommunövergripande
riktlinjer.
De invändningar som framförs mot motionen (att ’de föreslagna kompletteringarna i förväg begränsar nyttan med kameraövervakning och medför ytterligare en byråkratisk ordning’) liknar de som konservativa krafter hade mot
införande av en konstitution.
Vi tycker att generella riktlinjer kring kameraövervakning – liksom en konstitution – är viktiga för att värna rättssäkerhet och personlig integritet. Att t ex inte
tillåta kameraövervakning när offentliga val eller ett politiskt möte pågår i en
lokal, borde vara en självklarhet för alla.
Särskilt kring användandet av webbkameror råder idag en grå zon. Praxis är att
människor som registreras av webbkamera på allmän plats inte ska gå att känna
igen. Om det handlar om människors ansiktsdrag, eller om det handlar om
människors hållning, klädsel och gång råder det dock delade meningar.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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I ett sådant oklart läge ska Skellefteå kommun hålla sig till försiktighetsprincipen, inte riskera att kränka personlig integritet, och tills vidare inte
använda sina webbkameror.
Vi står därför fast vid vårt bifallsyrkande till motionen.”
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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000.600

Samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län
2008-01-01
Styrelsen för Kommunförbundet i Västerbotten rekommenderade våren 2007
länets kommuner att anta en utredningsrapport om förutsättningarna för att
inrätta ett gemensamt intagningskansli för gymnasieutbildningar. Utredaren
föreslog att ett gemensamt kansli inrättas vid halvårsskiftet 2007 och förläggs
till Vindelns kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-24, § 106, att godkänna att Skellefteå
kommun deltar i ett gemensamt intagningskansli under förutsättning av att avtal
tecknas med Vindelns kommun.
Gymnasiekontoret redovisar att ett gemensamt intagningskansli etableras 2008.
Ett underlag för samverkansavtal har också tagits fram. Samverkansavtal ger
eleverna möjlighet att söka utbildningar i alla länets kommuner på samma villkor som hemkommunens elever. I och med samverkansavtal får eleverna rätt till
inackorderingstillägg enligt respektive kommuns beslut.
Skellefteå kommun har sedan tidigare samverkansavtal med Norsjö och
Robertsfors kommuner om flertalet utbildningar samt med ett antal Västerbottenskommuner om utbildningar inom Naturbruksprogrammet. I länet i övrigt
finns bland annat ett öppet samverkansavtal inom Umeåregionen och ett samverkansavtal mellan gymnasiekommuner i inlandet.
För friskolor gäller att elever kan söka till friskolor oavsett hemkommun. Från
och med 2008 införs ”frisök” till kommunala skolor i hela landet. Detta innebär
att elever har rätt att konkurrera om lediga studieplatser i nationella program i
alla kommuner efter att hemkommunens elever tagits in i första hand.
Skolcheferna i Västerbotten är överens om att föreslå kommunerna två nivåer
för samverkansavtal inom länet.
Nivå 1 Samverkansavtalet gäller för alla nationella program och inriktningar
som erbjuds i länet samt det specialutformade livsmedelsprogrammet
som erbjuds i Umeå.
Nivå 2 Samverkansavtalet gäller för samtliga program som erbjuds i länet.

Justering (sign)
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Det föreslagna samverkansavtalet innebär att kommunerna i Västerbotten ger
eleverna bättre förutsättningar för att söka utbildning fritt än det ”frisök” som
införs för alla 2008. Avtalet innebär att kommunerna tar ett stort steg mot ökad
samverkan vilket bedöms viktigt inför kommande förändringar. Utökat samråd
inför beslut om utbildningsutbud är en bärande del i avtalet. I och med att ett
samverkansavtal träffas neutraliseras en konkurrensfördel som friskolor har i
och med att de inte är beroende av kommungränser vid elevrekrytering.
Ur ett medborgarperspektiv har samverkansavtalet fördelar då det ger möjligheter att välja utbildning friare än tidigare. Gymnasiekontorets bedömning är att
rörligheten mellan kommuner kommer att öka men att omfattningen trots det
blir begränsad första året.
Ur perspektivet utveckling och tillväxt bidrar samverkansavtalet till utveckling
av verksamheterna bland annat i och med att utbytet mellan kommuner ökar och
att elevrekryteringen kan riktas till ett vidare geografiskt område. Gymnasiekontorets bedömning är att ett ökat utbyte mellan kommunerna i regionen är
gynnsamt för verksamheternas utveckling.
Ekonomiskt innebär samverkansavtalet möjligheter men också vissa risker.
Framgångsrik elevrekrytering ger positiva utvecklingsmöjligheter. En mindre
framgångsrik rekrytering innebär en ekonomisk belastning. Gymnasiekontorets
bedömning är att det finns goda förutsättningar för en framgångsrik elevrekrytering.
För medarbetarnas del innebär samverkansavtal i Västerbotten att möjligheter
skapas för en positiv utveckling förutsatt att Skellefteå kommuns skolor är
attraktiva för elever.
Gymnasiekontorets sammantagna bedömning är att ett samverkansavtal skapar
möjligheter för verksamheternas fortsatta utveckling. Det breda utbud och den
höga kvalitet som de kommunala skolorna har ger bra förutsättningar. Att samverkansavtal neutraliserar friskolornas konkurrensfördelar är en positiv faktor.
Ett samverkansavtal bör enligt gymnasiekontorets bedömning omfatta både
nationella och specialutformade program för att vara så tydlig som möjligt för
de elever som ska söka utbildning.
Gymnasienämnden beslutade 2007-12-10, § 121,
att

rekommendera kommunstyrelsen att träffa samverkansavtal med
kommunerna i Västerbotten som omfattar nationella och specialutformade
gymnasieprogram.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Justering (sign)

teckna samverkansavtal med kommunerna i Västerbotten som omfattar
nationella och specialutformade gymnasieprogram.
Utdragsbestyrkande
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Efter inlägg av Bertil Almgren och Lars Åhman beslutar kommunfullmäktig
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007.929
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034.263

Anslag till projektering av nytt äldreboende i stadsdelen
Morö Backe
Kommunledningskontoret anför att socialnämnden har tagit fram en boendeplan
för äldreomsorgen som påvisar behovet av nya gemensamhetsboenden. Ett av
dessa planeras i kvarteret Ömheten vid Televägen på Morö Backe. Socialnämnden har tagit fram lokalprogram för boendet som omfattar 60 hyresgäster.
Avsikten är att kommunen ska vara byggherre och upphandla det aktuella äldreboendet som totalentreprenad.
Kommunledningskontoret bedömer att projekteringskostnaderna för byggnaden
kommer att uppgå till 2 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anvisa fastighetsnämnden tilläggsanslag om 2 000 000 kronor till
projektering av nytt äldreboende i stadsdelen Morö Backe att betalas ur
rörelsekapitalet.

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Birgitta Burström,
Maria Wiksten, Bert Öhlund, Hans-Eric Wallin, Bo Nilsson, Agneta Hansson,
Christina Björck och Gunilla Åström.
Birgitta Burström – med instämmande av Bo Nilsson och Maria Wiksten –
yrkar att kommunen genomför en upphandling av rätten att bygga, äga och driva
ett äldreboende med 60 hyresgäster i kv Ömheten, stadsdelen Morö Backe.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Birgitta Burströms yrkande
var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Birgitta
Burströms yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 44 ja-röster och 21 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av bilagda voteringslista.
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar
att

anvisa fastighetsnämnden tilläggsanslag om 2 000 000 kronor till
projektering av nytt äldreboende i stadsdelen Morö Backe att betalas ur
rörelsekapitalet.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007.890

35

072.380

Differentierade taxor vid kommunala gym
Fritidskontoret har upprättat förslag till differentiering av taxorna på de kommunala gymmen. Anledningen är att viktiga kriterier kan variera kraftigt mellan
gymmen. Exempel på kriterier är:
-

Standard på träningsutrustning.
Lokalernas utformning och placering.
Tillgång på utbildade instruktörer och möjlighet till personlig instruktion.

Utgångsläget är att kunderna ska erbjudas en bra prisbild utifrån det träningsutbud som finns samt att priserna anpassas marknadsmässigt till övriga gym.
Fritidskontoret föreslår att gymmen i kommunala badhus indelas i följande tre
grupper och prisnivåer:
Grupp A: Innebär att gymmet är ett utmärkt träningsalternativ, dvs - en hög
standard och stor variation på utrustning, har en utmärkt lokal och har en god
tillgänglighet för kunderna. Utbildade instruktörer ska finnas på samtliga gym
men endast grupp A har garanterad personlig instruktion samt personal i
gymmet. Priset per träningstillfälle ska vara 55 kronor. Den anläggning som
fritidskontoret anser hör till denna kategori är Örjanshallen.
Grupp B: Innebär att gymmet är ett bra träningsalternativ, dvs - bra standard
och god variation på utrustning, har en bra lokal och har en god tillgänglighet
för kunderna. Priset per träningstillfälle ska vara 45 kronor. De anläggningar
som fritidskontoret anser hör till denna kategori är Bureå och Burträsk.
Grupp C: Innebär att gymmet är ett funktionellt träningsalternativ, dvs funktionell standard och viss variation på utrustning, har en bra lokal och har en,
utifrån placering, god tillgänglighet för kunderna. Priset per träningstillfälle ska
vara 35 kronor. De anläggningar som fritidskontoret anser hör till denna
kategori är Boliden, Byske och Jörn.
Eftersom Helheten kommer att överföras till Eddahallen under 2008 omfattas
dessa anläggningar inte av detta beslut.
Kommunfullmäktige har beslutat att alla taxor ska prövas i budget och fastställas av kommunfullmäktige och att inga justeringar får göras under verksamhetsåret.
Justering (sign)
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Det innebär att priserna måste sättas 1,5 år i förväg. Det, i sin tur, kommer att
innebära att justeringar som tar hänsyn till marknadssituationen blir omöjliga.
Det kan innebära att kommunens avgifter kan tolkas som konkurrensmässigt
osunda om marknadspriserna stiger men kommunens ligger kvar. Därför är det
önskvärt att fritidsnämnden själva får besluta om prisjusteringar för bad-, gym-,
tränings- och fritidsgårdsavgifter i likhet med campingavgifter.
Fritidsnämnden föreslår 2007-09-12, § 179, kommunfullmäktige
att

inrätta differentierade taxor utifrån förslaget med indelning av gymmen i
A-, B- och C-grupper med tre olika prisnivåer

att

avgifterna för olika typer av kort justeras i relation till dessa prisjusteringar

att

överlåta prisjusteringar för bad, gym, träning och fritidsgårdar till fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna föreslagna taxor för gym

att

avgifterna för olika typer av kort justeras i relation till dessa priser

att

bemyndiga fritidsnämnden att anta taxor för gym i klass A–C och
träningsavgifter.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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006.470

Bolagsordning, konsortialavtal och ägardirektiv,
Destination Skellefteå AB
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-27, § 259, att för sin del godkänna
bildandet av ett gemensamt destinationsbolag, Destination Skellefteå AB.
Efter överläggning med Skellefteå Erbjuder ekonomisk förening föreligger
reviderade förslag till bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige för sin del
fastställer bolagsordning, konsortialavtal och ägardirekt enligt särskild bilaga.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

för sin del fastställa bolagsordning, konsortialavtal och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007.928
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002.520

Ändrad bolagsordning för Skellefteå Kraft Energihandel AB
Skellefteå kraftaktiebolag anför att med anledning av den nya lagen om värdepappersmarknaden, SFS 2007:528, som trädde i kraft den 1 november 2007,
måste en uppdatering av Skellefteå Kraft Energihandel AB:s bolagsordning ske.
Ordalydelsen i § 2 ska vara densamma som anges i de tillstånd och sidotillstånd
som bolaget behöver för att bedriva sin verksamhet.
Med automatik erhåller bolaget de fyra första tillstånden medan två nya sidotillstånd söks. Tillsammans motsvarar detta de tillstånd och sidotillstånd bolaget
hade tidigare. Det är således enbart en fråga om ändrad ordalydelse i bolagsordningen, verksamheten ändras inte.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna den ändrade bolagsordningen.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007.862
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031.211

Förvärv av fastigheten Vitberget 1:20
Kommunledningskontoret meddelar att ägarna till Vitberget 1:20 begär att
kommunen förvärvar deras fastighet. Vitberget 1:20 är bebyggd med en villa
uppförd 1936 och belägen i Solbacken intill E4. Detaljplanen för området som
fastställdes 1964 anger att markanvändningen ska vara allmän plats, parkmark.
Detaljplanen medför att byggrätt för bostadsändamål saknas och att kommunen
som huvudman för allmän plats har ett ansvar att förvärva fastigheten. Som
underlag för ett förvärv har en värdering av fastigheten tagits fram.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

förvärva fastigheten Vitberget 1:20 för en köpeskilling om 600 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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090.700

Överföring av anslag för ledsagning från fritidsnämnden till
socialnämnden
Socialkontoret och fritidskontoret har sett över organisation för ledsagarservice
och föreslår att socialkontoret erbjuder ledsagarservice efter biståndsbedömning
i SoL eller LSS. Fritidskontoret ansvarar för kommunens frivilliga service.
Fritidsnämndens kostnader för LSS-beslut 2006 (200 000 kronor) flyttas över
till handikappomsorgen som köper insatsen av fritidskontorets ledsagarservice i
de fall där det är möjligt.
Socialnämnden föreslår 2007-10-31, § 197, att 200 000 kronor tillförs nämnden
från fritidsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

överföra anslag för ledsagning, 200 000 kronor, från fritidsnämnden till
socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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036.261

Tilläggsanslag för fördyring av ny brandstation i Bureå,
fastighetsnämnden
Fastighetskontoret redovisar att ombyggnaden av Ermacos lokaler i Bureå till
lokaler för tekniska kontoret och räddningstjänsten är färdigställda. En tidig
prognos i samband med upphandling av entreprenörer visade en fördyring jämfört med budget på 500 000 kronor. Detta har redovisats i fastighetsnämnden
och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Under projektets gång har besparingar kunnat göras så att fördyringen har landat
på 250 000 kronor.
Fastighetsnämnden beslutade 2007-10-17, § 95,
att

föreslå kommunstyrelsen att finansiera fördyringen av ombyggnad av f d
Ermacos lokaler i Bureå med 250 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

underskottet täcks i 2007 års bokslut.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007.164
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032.212

Reaförlust vid försäljning av f d apoteket i Skelleftehamn,
fastighetsnämnden
Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-06, § 100, om försäljning av f d apoteket i
Skelleftehamn.
Fastighetskontoret redovisar att försäljningen inbringar 20 000 kronor. Till det
kommer en avstyckningskostnad för fastighetskontoret. Den beräknas till
ca 16 000 kronor.
Återstående restvärde på planerad avskrivning är 808 465 kronor.
Fastighetsnämnden beslutade 2007-11-21, § 103, att föreslå att kommunstyrelsen finansierar återstående restvärde på 808 465 kronor gällande f d
apoteket i Skelleftehamn.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna nedskrivning med 808 465 kronor att regleras i 2007 års bokslut.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007.763
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062.200

Nedskrivning av anläggningar, fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutade 2007-10-17, § 97, att begära medel för nedskrivning av anläggningstillgångar om ca 48 miljoner kronor.
Nedskrivningarna gäller tillgångar som inte går att koppla till separata byggnader, gamla restvärden på Eddahallen och Arenan samt nedskrivning av entrén
till stadsbiblioteket. Dessa nedskrivningar bör göras enligt god redovisningssed.
Kommunledningskontoret föreslår dessutom att nedskrivningar får göras av
Stadshuset då utgifter motsvarande 38 474 000 kronor borde ha konterats som
underhållskostnader av fastigheten och inte aktiverats i balansräkningen.
I kommunens balansräkning finns lån till Folkets hus-föreningar på 36 291 000
kronor. Dessa lån kan betraktas som osäkra fordringar och dessa tillgångar bör
därför inte finnas i kommunens balansräkning. Enligt god redovisningssed bör
dessa bokföras som en kostnad. Fordran mot föreningarna kvarstår dock.
Fastighetsnämnden föreslår också att fontänen på torget överförs till tekniska
kontoret som förvaltar torgytan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Justering (sign)

att

nedskriva gamla restvärden om 21 639 000 kronor avseende Eddahallen,
Arenan och stadsbiblioteket

att

nedskriva Stadshuset med 38 474 000 kronor

att

nedskriva fastighetskontorets övriga anläggningar om sammanlagt
26 428 000 kronor

att

i bokföringen nedskriva lån till Folkets hus-föreningarna med 36 291 000
kronor

att

kostnaden för samtliga nedskrivningar täcks i bokslutet

att

tillgången fontän på torget överförs från fastighetskontoret till tekniska
kontoret.

Utdragsbestyrkande
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Efter inlägg av Kurt Vallmark och Bert Öhlund beslutar kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 25
KS § 1
AU § 850

PROTOKOLL
2008-01-29

Dnr 2007.853

45

062.301

Överföring från investeringsbudget till driftsbudget,
byggnadsnämnden
Bygg- och miljökontoret anför att arbetet med uppbyggnaden av ett nationellt
digitalt förrättningsarkiv pågår i hela landet. Förrättningsakter och detaljplaner
från både statliga och kommunala lantmäterimyndigheter skannas och lagras i
Arken – Lantmäteriverkets digitala arkiv. Skellefteå kommun har tecknat avtal
med Lantmäteriverket om lagring och tillhandahållande av information i Arken.
Digitaliseringen av lantmäteriarkivet är kostnadsberäknad till ca 800 000
kronor. 500 000 kronor finns i 2007 års investeringsbudget för digitalt lantmäteriarkiv. Resterande medel avsätts i budget 2008. Eftersom digitaliseringen
utgör en driftskostnad bör avsatta medel överföras till driftsbudgeten.
Byggnadsnämnden beslutade 2007-11-12, § 303, att begära överföring av
500 000 kronor från nämndens investeringsbudget 2007 till driftsbudgeten.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna att 500 000 kronor av investeringsbudgeten 2007 överförs till
driftbudget för digitalisering av arkiv.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 26

PROTOKOLL
2008-01-29

Dnr 2007.574

46

011.910

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
efter Kenneth Vidmark (kd)
Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-18, § 209, att entlediga Kenneth
Vidmark från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kenneth Vidmarks
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning upphör därmed.
Kommunfullmäktige beslutar
att

till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och för tiden till
2010-10-31 utse Lennart Hägglund, Lägergatan 8, 930 47 Byske (kd).
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 27

PROTOKOLL
2008-01-29

Dnr 2007.891

47

011.95

Avsägelse från Per Lindbäck (s) av uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen och eventuellt fyllnadsval
Per Lindbäck har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Per Lindbäck från uppdraget

att

till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Per Lindbäck och för tiden till
2010 års utgång utse Asmir Hajdarpasic, Daggstigen 21, 931 51 Skellefteå
(s).
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 28

PROTOKOLL
2008-01-29

Dnr 2007.911

48

011.95

Avsägelse från Niklas Selin (s) av uppdraget som ledamot i
miljönämnden och eventuellt fyllnadsval
Niklas Selin har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i miljönämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Niklas Selin från uppdraget

att

till ny ledamot i miljönämnden efter Niklas Selin och för tiden till 2010 års
utgång utse Annika Viklund, Medlevägen 104, 931 98 Skellefteå (s).

att

till ny ersättare i miljönämnden efter Annika Viklund och för tiden till
2010 års utgång utse Torbjörn Lundström, Brattås 1104, 930 10 Lövånger
(s).
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 29

PROTOKOLL
2008-01-29

Dnr 2008.46

49

011.95

Avsägelse från Per-Erik Andersson (s) av uppdrag som
ersättare barn- och grundskolenämnden och eventuellt
fyllnadsval
Per-Erik Anderson har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
grundskolenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Per-Erik Andersson från uppdraget

att

till ny i ersättare i barn- och grundskolenämnden efter Per-Erik Andersson
och för tiden till 2010 års utgång utse Lars-Olof Hedqvist, Spisen 108,
934 32 Kåge (s).
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2008-01-29

50

KF § 30

Inkomna interpellationer
Det föreligger följande interpellationer:
Dnr 2007.938
72/07

Av Inger Andersson-Öberg (fp) om hörselskydd i grundskolan.
Dnr 2007.940

73/07

016.900

Av Andreas Löwenhöök (m) om avknoppning av kommunala
verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationerna får ställas.
_____

Justering (sign)

016.540

Av Bo Nilsson (m) om vattenkvalitén i Lövånger.
Dnr 2008.61

5/08

016.214

Av Lennart Gustavsson (fp) om grundundersökning vid byggande nära
vattendrag.
Dnr 2008.49

4/08

016.900

Av Maria Wiksten (kd) om regler för bisysslor.
Dnr 2008.48

3/08

016.900

Av Vivian Steinvall (c) om löneskillnaden mellan kvinnor och män.
Dnr 2008.47

2/08

016.211

Av Joakim Wallström (v) om att förvärva fastigheten Vitberget 1:5.
Dnr 2008.36

1/08

016.600

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2008-01-29

51

KF § 31

Remisser
Dnr 2008.32
1/08

Motion av Christina Björck (c) om att kommunen blir medlem i
Sveriges ekokommuner.
Dnr 2008.33

2/08

016.357

Motion av Christina Björck (c) om bättre skyltning av Solbackens
handelsområde.
Dnr 2008.58

3/08

016.900

016.900

Motion av Håkan Lindh (fp), Heléna Lindahl (c), Hans-Eric Wallin (v),
Bo Nilsson (m), Maria Wiksten (kd) och Anders Hård (mp) om öppen
redovisning av förtroendevaldas åtaganden och engagemang utöver det
politiska uppdraget.

Motionerna har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 32

PROTOKOLL
2008-01-29

Dnr 2007.826

52

011.910

Delgivning
Länsstyrelsens beslut att utse Jan Lundgren som ny ersättare i
kommunfullmäktige för socialdemokraterna.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

