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Beslutande
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av:
Förhindrad ledamot

Inkallad ersättare

Marlene Degerman
Elisabeth Grönlund, närv t o m kl 16.45, § 236

Gunilla Lindström
Christer Johansson närv och tjg fr o m
kl 17.35, § 240
Lennart Gustavsson närv kl 13.30-19.15,
tjg fr o m kl 17.45, § 241
Enar Nordvik
Benny Lindqvist närv kl 13.30-19.15,
tjg fr o m kl 18.35, § 245
Ulla Bråndal
Henry Andersson närv kl 13.30-19.15,
tjg fr o m kl 17.45, § 241
Kamel Mnad
Ingen ersättare
Erika Häggblad
Lorentz Burman närv kl 13.30-.19.15,
tjg fr o m kl 18.10, § 243

Åsa Gustafsson närv t o m kl 17.45, § 240
Agneta Hansson
Anders Hård närv t o m kl 18.35, § 243
Peter Ininbergs
Anette Lindgren närv t o m kl 17.45, § 240
Carl-Göran Lundmark
Jörgen Lundqvist närv fr o m kl 14.00, § 224
Maria Wiksten
Jens Wikström närv t o m kl 18.10, § 242

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 223

PROTOKOLL
2006-12-19

Dnr 2006.904

3

090.640

Utdelning av kommunens fritids- och kulturstipendier
Vid dagens sammanträde sker utdelning av 2006 års fritids- och
kulturstipendier.
_____

Justering (sign)
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016.870

Interpellation av Inger Andersson-Öberg (fp) om
permanentning av den dagliga verksamheten hos
Skellefteortens intresseförening för schizofreni m m (27/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg har till socialnämndens
ordförande ställt följande interpellation:
”Anhörig- och intresseföreningen ISPS bildades 1987 i samband med att
patienter från Umedalens sjukhus flyttade ut till sina hemkommuner.
Denna förening har under årens lopp vuxit i antalet medlemmar till 210. Verksamheten i lokalen på Kanalgatan 27D i Skellefteå har under åren blivit mer och
mer omfattande och utgör i dag handikappomsorgens och psykiatrins förlängda
arm.
Verksamheten har successivt utökats och här vill jag nämna några exempel:
Handlednings- och självhjälpsgrupper, Internetcafé och arbetsträning för
personer med psykisk ohälsa. Vidare har föreningen uppdrag åt Nationell
psykiatrisamordning kring ett genusprojekt samt kring brukarrevision och
anhöriginflytande.
Nu står ISPS åter vid ett vägskäl efter mer än tio års ’projekttid’. ISPS kan inte
längre söka bidrag från Västerbottens läns landsting lika tidigare år, eftersom
vårt distrikt i fortsättningen måste söka dessa medel för hela länets verksamhet.
Eftersom en permanentning med ökade resurser i enlighet med verksamhetens
möjligheter till vidareutveckling uteblir, finns därför fyra alternativ för en
fortsättning för 2007:
Alt 1: Att ISPS får bidrag från Skellefteå kommun till en kanslisttjänst på 50
procent, cirka 240 000 kr per år. Verksamheten ’halveras’ i jämförelse med
tidigare heltidstjänst. Internetcaféet fortsätter att hålla öppet halvtid för att skapa
kontakt med medlemmarna. Det ideella arbetet kan samordnas och behålla sin
bas. Det kontinuerliga samtalsstödet och den uppsökande verksamheten utgår.
Gäller även samordningsfunktionen för brukarrevision och inflytandefrågor. Ej
heller finns möjlighet att ta emot personer för arbetsträning i lokalen. Vid detta
alternativ ansöker ISPS om kanslikostnader från distriktets landstingsbidrag.
Alt 2: Att ISPS enbart får bidrag till kanslikostnader från kommunen och/eller
distriktets landstingsbidrag: Lokalhyra, telefon/Internet samt kontorsmaterial,
cirka 45 000 kr per år. Det ideella arbetet kan samordnas och har en bas. Viss
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merverkan och information fortsätter utifrån föreningsrepresentanternas
möjlighet att bemanna lokalen samt att delta dagtid på möten, utbildningar och
informationer, etc.
Alt 3: Att ISPS inte får bidrag från kommun och/eller landsting enligt
något av de två första alternativen, vilket leder till att det mesta av föreningens
arbete avvecklas. Den ideella verksamheten fortsätter, men utan lokal blir den
’slumrande’.
Alt 4, det ultimata: För att ISPS :s verksamhet ska kunna bibehållas och
utvecklas krävs 1,5 tjänst med utrymme för indexuppräkning, där halvtiden är
en kanslisttjänst och heltiden en samordnande funktion för kamrat- och anhörigstöd samt för inflytandefrågor. En huvudman och en långsiktig budget. Verksamheten ska stå i oberoende ställning från myndighetsutövning. Bidrag för
kanslikostnader samt löpande ideell verksamhet söks som vanligt enligt de regler
som gäller för föreningar.
Min fråga:
Vilka synpunkter har Skellefteå kommun på dessa fyra alternativ?”
Socialnämndens ordförande Gunilla Åström besvarar interpellationen.
Sedan Inger Andersson-Öberg yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet
avslutad.
_____

Justering (sign)
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016.563

Interpellation av Daniel Ådin (s) om hämtning av grovsopor
(29/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Daniel Ådin har till tekniska nämndens
ordförande ställt följande interpellation:
”Tekniska nämnden har nyligen tagit ett beslut om att hämtningen av s k. grovsopor ska upphöra.
För det första tycker jag att en sådan fråga borde ha lyfts i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar, i vanliga fall, om taxehöjningar när det gäller
hushållsavfall. I detta fall har tekniska nämnden tagit bort en del av det åtagande
man, som boende, betalar för och kan därför ses som en indirekt taxehöjning.
För det andra undrar jag hur ett sådant beslut motiverats. Tidigare kunde man
ställa ut spisar, lagerhyllor osv. när som helst. Sedan kom påbud om att detta
skulle begränsas till två tillfällen per år. Och nu säger man att det är för mycket
jobb när det ska samlas in?! Är det inte något man kunnat förutse när man tog
beslutet att bara ta in skräpet två gånger per år?
För de flesta kanske detta mest handlar om ett bekvämlighetsproblem då man
själv måste köra förbi deponin på väg till affären eller på väg hem efter jobbet.
Men för många, mig själv inräknad, innebär det andra problem. Jag saknar såväl
körkort som bil och det blir problem när jag ska ta ett gammalt soffbord på
cykeln för att cykla upp till Degermyran. Jag ska, i och för sig, inte klaga. Jag
har många kompisar med bil som kan hjälpa till men hur går det för alla andra?
Många problem kan man lösa med att utkräva producentansvar när man ex.
köper nya vitvaror eller ny TV. Tyvärr brukar det ändå bli en del grovsopor som
måste bort på annat sätt. Hur ska ex. en ensam pensionär utan bil bära sig åt?”
Mina frågor är:
Hur kommer det sig att denna fråga inte togs upp för beslut i kommunfullmäktige?
Hur ska de som inte har möjlighet att uppsöka deponistationerna på egen hand
bli av med sina grovsopor?”
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-28, § 208, att bordlägga ärendet.
Justering (sign)
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Tekniska nämndens ordförande Ola Burström besvarar interpellationen.
I den därpå följande debatten deltar Daniel Ådin, Håkan Lindh, Ola Burström,
Erika Häggblad och Anders Hård.
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
_____
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Interpellation av Lilian Parbring (s) om trafiksäkerheten på
Parkbron (30/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Lilian Parbring har till tekniska nämndens
ordförande ställt följande interpellation:
”För boende på Sörböle och Sunnanå är Parkbron den viktigaste överfarten till
norra sidan om älven. Under de trafikintensiva delarna av dygnet är den, särskilt
för cyklister, en mycket osäker färdväg.
Den cyklist som färdas norrut över Parkbron trängs mellan norrgående motorfordon (bilar och bussar) samt cyklister och gångare som färdas söderut. På
vintern blir det emellenåt inte bara trångt utan mycket farligt när hårda snökanter gör att cyklister kan halka och ramla omkull.
Hur tänker tekniska kontoret öka trafiksäkerheten på Parkbron, särskilt för
oskyddade trafikanter, på kort och lång sikt?”
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-28, § 209, att bordlägga ärendet.
Tekniska nämndens ordförande Ola Burström besvarar interpellationen.
I den därpå följande debatten deltar Lilian Parbring, Anders Hård, Ola Burström
och Hans-Eric Wallin.
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
_____
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Interpellation av Kurt Vallmark (c) om utveckling av
Nordanåområdet (31/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark har till kommunstyrelsens
ordförande ställt följande interpellation:
”Som nyvald ledamot av Skellefteå kommunfullmäktige vill jag ställa en enkel
fråga angående Nordanå inklusive Bonnstansområdet. Jag är medveten om att
flera utredningar gjorts för att aktivera detta fantastiska kultur- och naturområde, men vad har resultatet blivit?”
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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Interpellation av Erika Häggblad (kd) om lokaler för
skating, rail och mountainbike (32/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Erika Häggblad har till fritidsnämndens
ordförande ställt följande interpellation:
”Det finns många ’nya’ eller ’nygamla’ sporter som börjar ta plats i våra unga
medborgares hjärta i Skellefteå. Både mountainbike, rail och skating är något
som kommer stort.
I källaren på E-fyrans lokaler har det funnits möjlighet för dessa ungdomar att
med ramper utöva dessa sporter.
Det jag undrar är följande:
-

Nyttjas dessa lokaler ännu?

-

Om inte – finns det några andra lokaler som skulle kunna användas till
detta?

-

Finns det några planer – om det ej finns några lokaler – att hitta lämpliga
lokaler för skating, rail och mountainbike?”

Fritidsnämndens ordförande Leif Öberg besvarar interpellationen.
Sedan Erika Häggblad och Vensan Vukovic yttrat sig förklaras behandlingen av
ärendet avslutad.
_____
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Fråga av Stina Engström (fp) om livbojar längs strandpromenaden
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström har till tekniska nämndens
ordförande ställt följande fråga:
”I en motion 2003-02-27 lyfte jag frågan om förbättrad säkerhet längs älven,
bl a genom att placera ut fler livbojar längs strandpromenaden. Den delen bifölls
också av kommunfullmäktige den 16 december 2003.
Under sommaren har jag åkt en tur på Skellefteälven. Vad jag då upptäckte var
att, om jag bedömt rätt, finns det inga fler livbojar utplacerade.
Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
1.

Har det placerats ut fler livbojar enligt det beslut som togs i kommunfullmäktige?

2.

Om inte, varför?

3.

Är det jag som motionär som ska sköta bevakningen att bifallet blir verkställd?”

Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-28, § 210, att bordlägga ärendet.
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar tekniska nämndens ordförande
Ola Buström frågan.
Sedan Stina Engström yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.
_____

Justering (sign)
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Fråga av Inger Andersson-Öberg (fp) om gatubelysning som
är tänd under dagen
Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg har till tekniska
nämndens ordförande ställt följande fråga:
”Under soliga dagar sommartid och även under soliga höstdagar lyser
gatlyktorna på Skelleftehamnsleden och även på de mindre vägarna i Ursviken.
Min fråga:
Visst är detta en onödig kostnad eller handlar det om något fel som inte går att
åtgärda?”
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-28, § 211, att bordlägga ärendet.
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar tekniska nämndens ordförande
Ola Buström frågan.
Sedan Inger Andersson-Öberg yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet
avslutad.
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Fråga av Carl-Göran Lundmark (s) om brandberedskapen i
grundskolan
Kommunfullmäktigeledamoten Carl-Göran Lundmark har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga:
”På Björnåkersskolan löste en elev ut brandlarmet. Det visade sig då att elever
och lärare inte betedde sig rationellt. Brankåren kom inte till skolan.
Jag har därför följande frågor:
1.

Utförs det brandövningar?

2.

Har skolan utbildning i brandsäkerhet?

3.

Om svaret är ja på fråga 1 och 2. Hur ofta övas det och utbildas det?

4.

Är brandlarmen kopplade till larmtjänst (brandkåren)?”

Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar barn- och grundskolenämndens
ordförande Maria Marklund frågan.
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
_____
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Fråga av Andreas Löwenhöök (m) om lokalen för föreningen
Magnasylerna i Byske
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök har till fastighetsnämndens
ordförande ställt följande fråga:
”Alla har vi genom media kunnat läsa att Magnasylerna i Byske, som bedriver
verksamhet för asylsökande flyktingar, fått lov att lämna sina lokaler i Dammen
på grund av att de nu påförts en hyra på 2 500 kronor av kommunen, för
lokalerna som de tidigare fått låna utan kostnad. Av Skebo har man istället fått
låna andra lokaler en dag i veckan, men denna lösning är långt från lika bra ur
ett verksamhetsperspektiv, menar Magnasylerna.
Denna typ av sociala verksamhet, som drivs på ideell basis, är mycket känslig
för snabba och tvära förändringar av dess yttre förutsättningar. En varlig process
kring t ex en lokalfråga är därför mycket viktig. Annars kan en viktig verksamhet, såsom den som Magnasylerna bedriver, slås i spillror.
Med anledning av ovanstående har jag följande fråga till fastighetsnämndens
ordförande, Stefan Bergman (s):
Vilken tid har Magnasylerna fått från fastighetskontoret för att finna alternativa
lokaler och/eller för att bygga upp ekonomiska förutsättningar för att kunna
bekosta nya lokaler, eller de som de tidigare haft?”
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar fastighetsnämndens ordförande
Stefan Bergman frågan.
Sedan Andreas Löwenhöök yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet
avslutad.
_____
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Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 233

PROTOKOLL
2006-12-19

Dnr 2006.873

15

016.353

Fråga av Stina Engström (fp) om säsongsparkeringar för
motorcyklar och EU-mopeder
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström har till tekniska nämndens
ordförande ställt följande fråga:
”Till alla MC och EU-mopedägares stora glädje fick vi utökande parkeringsplatser i Skellefteå. Det tackar vi för! Tre stycken parkeringsrutor frigjordes på
Domus-parkeringen samt tre rutor på Kanalgatan. Dessa skyltades upp, men
även nu under vintersäsongen står dessa parkeringar med samma skyltar och
ingen bilist vågar utnyttja parkeringen.
Jag kan tänka mig att irritationen blir bara större och större nu i julhandeln. Det
står tre koner uppställda för att hindra bilister till att nyttja dessa tre parkeringsplatser. I alla fall på Domus-parkeringen.
Det vi MC-åkare minst av allt vill är att de bilburna blir irriterade.
I andra städer löser man detta mycket smidigt genom att säsong/tilläggsskylta,
t ex. 1/5- 30/9. Då vet bilägarna att resten av året kan p- rutan nyttjas av andra.
Med den geografiska placering Skellefteå har är MC och EU-mopedsäsongen
begränsad.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:
1. Kommer kommunen att säsongsförlägga MC och EU-mopedparkeringarna?
2. Om Ja, kan det ske omgående för att underlätta i julhandeln?
3. Om nej, hur har då tekniska nämnden resonerat då beslutet togs?”
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar tekniska nämndens ordförande
Ola Burström frågan.
Sedan Stina Engström yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.
_____
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Fråga av Anette Lindgren (m) om drogpolicy för föreningar
Kommunfullmäktigeledamoten Anette Lindgren har till fritidsnämndens
ordförande ställt följande fråga:
”Vid fullmäktigesammanträdet den 28 november presenterade Fris representant,
mycket förtjänstfullt, den senaste drogvaneundersökningen. Han pekade på
vissa faktorer i undersökningen bl a det alltmer tillåtande samhällsklimatet när
det gäller alkohol och att man i dag ser en marginell skillnad i alkoholkonsumtion när det gäller medlemskap i en förening eller inte. På en direkt fråga på hur
Skellefteå kommuns drogpolicy ser ut fick vi däremot inget svar. Därför vill jag
upprepa frågan:
Hur ser Skellefteå kommuns drogpolicy ut, allmänt och specifikt när det gäller
föreningar?
Vilka verktyg har kommunen för att kunna följa upp att den verkligen efterlevs
och görs detta?”
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar fritidsnämndens ordförande
Leif Öberg frågan.
Sedan Anette Lindgren yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.
_____
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KF § 235

Ändring av dagordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige
att

efter ärende 11 behandla följande ärenden:
14. Motion av Elisabeth Grönlund (kd) om att ta bort torgstatyn Lyftet
(19/06)

40. Motion av Inger Andersson-Öberg (fp) om borttagande av ledningar
med asbest (24/06)
_____
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Motion om att ta bort torgstatyn Lyftet (19/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Elisabeth Grönlund anför i motion 2006-06-20
följande:
”Skellefteå erbjuder AB bildades 2003 med målet att utveckla stadens attraktion, få en mer levande stad, öka stoltheten hos Skellefteås innevånare. Efter
bildandet har en hel del hänt: Citykompaniet har tillkommit, hotell rustats upp
och hotellbeläggningen ökat, turistnätterna ökat, omsättningen i butikerna har
ökat, Solbacken invigts, Skellefteå utnämnts till ’Årets stadskärna’ etc.
Dessutom visar en oberoende attitydundersökning att stoltheten för staden har
ökat bland innevånarna. Allt detta känns mycket bra. Om ’Storälgen’ blir verklighet kommer den att ge ett intressant tillskott för att göra Skellefteå kommun
till en attraktiv charterort i Europa – Skellefteå erbjuder AB:s nästa mål.
Att känna glädje och stolthet över den plats man bor på ger positiva signaler mot
kommande besökare/turister. Nu finns tyvärr en spärr för att riktigt kunna släppa
loss stoltheten – torgstatyn. Väldigt många skelleftebor retar sig på denna och
anser den vara en skamfläck för torget. Det måste finnas någon möjlighet att ta
bort den, förflytta den till någon osynligare plats, kanske sänka den i havets djup
och i stället se till att en staty sätts upp som större delen av skellefteborna kan
känna sig stolta över.
Det måste gå att göra något som associerar med det unika för Skelleftebygden
(det gör inte en fallossymbol). Guld, vatten och trä borde kunna kombineras i en
smakfull skapelse.
Jag yrkar därför att kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag
att i samarbete med Skellefteå erbjuder AB söka möjligheter till att ersätta
’Lyftet’.”
Skol- och kulturkontoret anför att Bo Holmlunds fontänskulptur ”Lyftet – en
ankdamm i utveckling” är ett resultat av en nordisk konsttävling som konstgruppen för torget utlyste år 1992. Konstgruppen, tillika juryn, företräddes av
sex politiker utsedda av kommunfullmäktige, vilka hade till uppgift att bland
fem nordiska skulptörers bidrag välja ut ett vinnande förslag.
En enig jury valde förslaget Lyftet med motiveringen att den har ett spännande
och fantasifyllt formspråk. Skulpturen samlar med sin musikaliska lekfullhet
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krafterna i torgets strama arbetsyta, kioskens starka form och effektpelarnas
resning.
Konstnärerna deltog anonymt med var sitt förslag till fontän för det sydöstra
hörnet av torget, en plats som utsetts av stadsarkitektkontoret. I beredningen av
ärendet ingick att modellen till Lyftet ställdes ut så att allmänheten hade möjlighet att yttra sig.
Skol- och kulturkontoret anser att det av kommunfullmäktige särskilt utsedda
utskottet har gått demokratiskt tillväga i frågan genom att utlysa en tävling och
att bidragen ställdes ut för offentligheten med möjlighet att yttra sig.
Skol- och kulturkontoret föreslår som i tidigare yttranden (1995-09-18) att alla
konstärenden bereds och beslutas av saknämnd samt att en vidsynt diskussion
mellan nämnderna förs på ett tidigare stadium i planeringen av offentliga
platser.
Skol- och kulturkontoret föreslår att istället för att byta ut Lyftet, som invigdes
1995 och kostade ca 2 miljoner kronor, att man i samråd med konstnären funderar över hur torgets övriga miljögestaltning ser ut beträffande belysning, blomlådor och bänkar m m samt utnyttjandet av torget. Skol- och kulturkontoret
hemställer till tekniska kontoret att se till så att skulpturfontänen fungerar rent
tekniskt och rengörs, vilket är betydelsefullt för upplevelsen av verket.
Kulturnämnden beslutade 2006-10-31, § 118, att som yttrande hänvisa till vad
skol- och kulturkontoret anfört.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Elisabeth Grönlund,
Enar Nordvik, Göte Johansson, Fredrik Stenberg, Kjell Hanseklint, Ola
Burström, Andreas Löwenhöök och Anders Hård.
Elisabeth Grönlund yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Elisabeth Grönlunds yrkande
var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition:
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”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Elisabeth
Grönlunds yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 60 ja-röster och 2 nej-röster. 3 ledamöter avstår från att
rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen – med hänvisning till kulturnämndens yttrande – inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 237
KS § 371
AU § 775

PROTOKOLL
2006-12-19

Dnr 2006.496

21

016.543

Motion om borttagande av ledningar med asbest (24/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg anför i motion
2006-06-20 följande:
”Enligt tidningsuppgifter finns det cirka en halvmil asbestledningar i Burträsk
och i Örviken finns 300 m asbestledningar i backen.
I Örviken pågår projektering för att byta ledningarna, men när det gäller Burträsk kommer det att dröja. Enligt sektionschef Tommy Hällgren på tekniska
kontoret blir byte av ledningarna i Burträsk en dyr historia, kanske mångmiljonbelopp.
Att förebygga ohälsa och i detta fall kanske cancerrisker måste väl ändå vara en
prioriteringsfråga. Visst kommer det här att kosta, men om vi kan förhindra att
folk blir sjuka genom att eliminera riskerna måste det vara lika angeläget som
mycket annat vi satsar på?
Cancer, som blivit en folksjukdom i dag, kan naturligtvis ha många orsaker men
de kända risker som finns med asbest måste avlägsnas.
Jag föreslår därför att de asbestledningar som finns i vår kommun så snart som
möjligt tas bort.”
Tekniska nämnden har 2006-09-25, § 200, lämnat följande yttrande:
”I Örviken finns i en första etapp ca 320 m asbestledning DN100. Projektering
av ny ledning är utförd. Befintlig ledning avses att bytas till en ny plastledning
PE 110. Avsikten är att rymma projektet inom de medel som finns inom
va-verksamhet 548 för budgetår 2007. Arbetet planeras därför att utföras under
2007. Orsaken till ledningsbytet är i första hand driftstörningar, läckor under
2006.
I direkt anslutning till ovanstående etapp 1 finns eventuellt ytterligare ca 100 m
asbestledning som kan komma att behöva bytas. Materialbedömning och kvalitet framkommer vid utförande av etapp 1 och först därefter kommer beslut om
eventuell projektering och ledningsbyte.
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I Burträsk finns ca 5 000 m asbestledning av varierande dimension. Utbyte av
dricksvattenledningarna i Burträsk är inte inplanerat. I dagsläget finns inte heller
ledningsbytet projekterat.
Det är få driftstörningar på aktuella ledningar i Burträsk, varför en ledningsombyggnad inte är prioriterad. Vad gäller risken för cancer hänvisar tekniska
kontoret till de krav som finns från Livsmedelsverket samt de rekommendationer som erhållits från branschorganisationen Svenskt vatten.
Tekniska kontoret är skyldiga att följa de gränsvärden och de riktlinjer som
härrör sig från Livsmedelsverkets kungörelse SLV FS 2001:30.
Med utgångspunkt från detta finns i dag ingen anledning till att prioritera
ledningarna i Burträsk högre än andra, utan eventuellt utbyte följer ordinarie
reinvesteringsplan.”
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-28, § 213, att bordlägga ärendet.
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yrkar Inger Andersson-Öberg
bifall till motionen.
Ola Burström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Inger Andersson-Öbergs
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 Inger
Andersson-Öbergs yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 54 ja-röster och 8 nej-röster. 1 ledamot saknar ersättare.
2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av bilagda
voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar
att
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Motion om planering av seniorboende i centrum (17/05)
Kommunfullmäktigeledamoten Birgitta Burström anför i motion 2005-08-30
följande:
”Vi vet att antalet 80 år och äldre ökar. Många vill bo i centrala stan. Det har
varit stora protester mot att man i äldreomsorgens strukturförändring lägger ner
äldreboendeplatser.
Den dag jag blir ensam och hälsan sviktar vill många bo i närheten av hjälp och
service.
Jag vill att man redan nu planerar för boenden för äldre i centrala stan. Ett
boende med trygghet, närhet och gemenskap.
Ett tidigare förslag från 1991 föreslår jag att i samma hus bör det finnas olika
storlekar av lägenheter med gemensamma ytor.”
Skelleftebostäder AB har lämnat följande yttrande:
”Skelleftebostäder AB har en överenskommelse med kommunen som innebär
att där äldreomsorgen upphör med särskilda boendeplatser ska dessa övergå till
seniorboenden. Strandgården är en sådan fastighet som dessutom ligger i centrum. Där har Skelleftebostäder påbörjat en ombyggnad till ett modernt seniorboende med totalt 68 lägenheter i varierande storlekar. Norra delen av huset
med 34 lägenheter är snart färdigställd och de första hyresgästerna har flyttat in.
Ombyggnationen av den södra delen är planerad att påbörjas under slutet av
april månad och beräknas vara klar för inflyttning våren 2007.
Ljusgården mitt i fastigheten kvarstår som ett gemensamhetsutrymme för de
boende att disponera fritt. Likaså det utrymme som finns i entrén mot söder.
Dessutom byggs en samlingslokal med fullt utrustat kök på översta plan mot
öster med ett närliggande våtutrymme med dusch, bad och bastu för samvaro.
Äldreomsorgens hemtjänst kommer också att hyra lokaler för dess verksamhet i
fastigheten. Strandgården blir ett boende för äldre mitt i centrala stan med
trygghet, närhet och gemenskap. Ett boende som ledamoten Birgitta Burström
efterfrågar i sin skrivelse. Skelleftebostäder har dock inga ytterligare planer för
att nyproducera något nytt seniorboende i centrum.”
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Socialnämnden har 2006-06-19 antagit en boendeplan för perioden 2007–2011,
i planen finns dels nyproduktion av ca 45 särskilda boendeplatser under 2007
samt 60 nya platser under 2009. De 45 platserna som färdigställs under 2007
föreslår man lokaliseras vid Regnbågen respektive Linagårdens äldreboenden.
Under innevarande år pågår ombyggnation vid en fastighet i Morö Backe och
under september 2006 startar verksamheten med 10 nya boendeplatser för personer med demenssjukdomar. Under 2006 har även 14 gemboplatser samt förtätning av platser på Brogården genomförts, totalt innebär detta att det under
2006 tillskapas 34 boendeplatser.
Tillgången till seniorboenden i Skellefteå kommun kommer att vara god och
socialnämnden är angelägen om att bostadsbeståndet i hela kommunen ska vara
lämpligt för både äldre och för personer med funktionshinder, t ex att husen ska
vara utrustade med hiss, att gemensamhetsutrymmen finns m m. En annan viktig aspekt är att kommunikationerna är väl fungerande, detta möjliggör kvarboende i ordinärt boende.
Socialnämnden föreslog 2006-08-23, § 98, kommunfullmäktige besluta att
motionen med anledning av antagen boendeplan anses besvarad och att kravet
på planering är tillgodosett.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-09-12, § 660, att återremittera
ärendet till socialnämnden.
Socialnämnden beslutade 2006-10-25, § 130, att avstyrka motionen med
hänvisning till den nya boendeplanen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Birgitta Burström,
Karin Andersson, Gunilla Åström, Rickard Pettersson, Harriet Classon, Håkan
Lindh, Åsa Gustafsson, Inger Andersson-Öberg, Bo Nilsson och Jens Wikström.
Birgitta Burström yrkar bifall till motionen.
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:
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”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Birgitta
Burströms yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 51 ja-röster och 10 nej-röster. 1 ledamot avstår från att
rösta. 1 ledamot saknar ersättare. 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en
röstat framgår av bilagda voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen – med hänvisning till socialnämndens yttrande – inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.
_____
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Motion om planering för ålderdomshem (5/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Erika Broman Häggblad anför i motion
2006-02-28 följande:
”Under många år har det skett en förskjutning inom hur vi bedriver äldrevård i
vårt land. De äldre får sin omsorg mer och mer tillgodosedd genom hemtjänstens försorg, vilket i sig inte är helt fel.
I Skellefteå kommun sker just nu en stor strukturomvandling inom äldreomsorgen. De väl fungerande och uppskattade ålderdomshemmen är sedan
länge borta. När nu strukturomvandling sker inom äldreomsorgen borde tanken
på inrättande av ålderdomshemsliknande boenden finnas med i planen.
Vad menar vi då med ålderdomshemsliknande boendeform? Jo, vi menar att
behovet av ett boende som har samma funktion som ålderdomshem. Alltså där
man har ett eget ställe att vara på, nödvändigtvis inte stort, men funktionellt och
lagligt enligt alla lagar och förordningar. Det ska också finnas stora gemensamma utrymmen såsom matsal, samlingssal. Det ska också finnas personal att
tillgå dygnet runt. Denna boendeform kan både användas som ’vanligt boende’
och som genbo vilket underlättar i en planering.
Kristdemokraterna menar att denna boendeform är efterfrågad och uppskattad.
Det kommenteras av samhällsmedborgarna att den fattas och det borde vi som
politiker och makthavare lyssna på.
Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta
att

kostnaden för ålderdomshemsliknande boenden utreds

att

ålderdomshemsliknande boenden planeras in i strukturomvandlingens
plan.”

Socialkontoret anför i augusti 2006 följande:
”Socialnämnden arbetar efter den strukturplan som fullmäktige har antagit. De
särskilda boendeformer som finns riktar sig framförallt gentemot multisjuka och
dementa. På dessa boenden finns matsal, samlingssal samt personal dygnet runt.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

27

Strukturomvandlingen har pågått i flera år och befinner sig nu i slutskedet där
endast några boenden i fortsättningen berörs.
Den boendeform som motionen tar upp är behovet av boenden utan biståndsprövning enligt socialtjänstlagen.
Socialnämnden har beslutat att bygga ytterligare ca 100 särskilda boendeplatser
under de kommande åren. Enheterna ska ur verksamhetssynpunkt inte vara alltför små för att underlätta bemanning och överblickbarhet. Socialnämndens
ansvar omfattar boenden som prövas enligt socialtjänstlagen.
Seniorboende är avsedda för personer som uppnått en viss ålder, variationer
finns mellan bolagen kring åldersgränserna. Inflyttning till seniorboende sker
inte efter prövning enligt socialtjänstlagen. I vissa av seniorboendena finns
samlingssal och matsal.
Skebo arbetar för att utveckla seniorboendet genom en inventering av tomma
lokaler i seniorboenden för att kunna erbjuda hyresgästerna att använda dessa
samt kunna hjälpa till att organisera eventuell verksamhet. Övernattningsrum
ska kunna erbjudas i boendet eller i grannskapet för hyresgästernas gäster och
en värd/värdinna ska finnas som bl a hjälper till att initiera gemensamma aktiviteter. Hyresgästerna ska även erbjudas ett brett utbud av prisvärda och hushållsnära tjänster till fasta priser, vilka ska utföras av entreprenörer. En projektledare har anställts av Skebo för att arbeta för dessa mål.
Socialnämnden ser mycket positivt på den verksamhet som frivilliga och
föreningar/organisationer bedriver i syfte att få aktiviteter för personer i ordinärt
boende.
Socialnämnden har initierat till samverkan med frivilliga och organisationer
kring frivilligcentral eller liknande, arbetet fortsätter under hösten.
Personer som bor på ett seniorboende och har behov av insatser enligt socialtjänstlagen får dessa tillgodosedda via hemtjänsten, dag- som nattetid.”
Socialnämnden föreslog 2006-08-23, § 99, kommunfullmäktige besluta
att

avslå förslaget att utreda kostnaden för ålderdomshemsliknande boenden

att

avslå förslaget att planera in ålderdomshemsliknande boendeformer i
strukturomvandlingen.

Socialnämnden beslutade också
att
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-09-12, § 659, att återremittera
ärendet till socialnämnden.
Socialkontoret anför följande:
”Motionärens förslag gäller det boende som kommunen är skyldiga att tillhandahålla enligt socialtjänstlagen och som beviljas efter särskild biståndsprövning:
’Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor som behöver särskilt stöd.’
De särskilda boendeformer som finns riktar sig framförallt till multisjuka och
personer med demenssjukdomar. På dessa boenden finns ett funktionellt boende
utifrån gällande lagar och förordningar, matsal/samlingssal samt personal
dygnet runt. Under innevarande år har 34 nya platser tillkommit som uppfyller
motionärens krav på utformning.
Den boendeplan som nyligen beslutats om sträcker sig för perioden 2007–2011.
Under perioden ska ytterligare ca 100 särskilda boenden – äldreboenden –
tillskapas, varav ca 40–45 är planerade till 2007 och ytterligare ett 60-tal 2009.
De 45 första projekteras för närvarande och uppfyller de krav motionären föreslår.
I boendeplanen redovisas vissa synpunkter inför den kommande planeringen:
’Begreppen äldreboende, gemensamhetsboende och demensboende
I föreliggande boendeplan har begreppen demensboende och äldreboende
använts. Ett annat begrepp för demensboende är gemensamhetsboende.
Det finns en rad argument för att frångå från denna uppdelning och införa ett
begrepp, äldreboende.
Gemensamhetsboendena var ursprungligen avsedda för personer med demens i
en tidig fas av sjukdomen, där de var relativt aktiva och deltog i bl a matlagning
och aktiviteter som anordnades. Utveckling med tidigare upptäckt av sjukdomen, demensutredningar samt bromsmedicin är en del som möjliggjort längre
kvarboende i det egna hemmet. Stöd i olika former till anhöriga som avlösarservice, dagverksamheter, demensteam, växelvård m m är ytterligare faktorer
som inneburit längre kvarboende. Med denna utveckling synes behovet av att
organisera i olika boendeformer allt mer överspelad.
En boendeform, äldreboende, där de äldre ska kunna bo oavsett om deras behov
förändras över tid. Med en boendeform låser man inte upp platser för vissa
ändamål. Utifrån den boendes behov kan man i samråd med den enskilde/
anhöriga styra placeringen till den boendeenhet som är mest lämpad.
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Om en person behöver ett boende där det t ex finns kodlås som fördröjer
möjligheten att gå ut ska personen erbjudas ett boende med den möjligheten.
Erfarenheten visar att det för personer med demens som anhöriga vårdar ofta
med kort varsel uppstår behov av ett boende som man då kan tillgodose enklare
och snabbare utan att behöva ta hänsyn till klassificering. På sikt ska alla
särskilda boenden vara lokalmässigt anpassade för de behov äldre har.’
Socialnämnden har i sina diskussioner tydligt markerat att man avser att inför
byggandet av äldreboendet 2009 ska en bred diskussion med företrädare för
pensionärerna och andra intressenter ske och utifrån dessa diskussioner ska
boendet utformas för att på ett bra sätt tillgodose kommande boendebehov. Det
innebär att man inte i förväg bör låsa fast exakt hur utformningen ska ske utan
detta får tas efter samråd med berörda intressenter.
Socialnämnden beslutade 2006-10-25, § 129, att avstyrka motionen eftersom
socialnämnden redan arbetar med att planera för nya äldreboenden som fyller de
krav som motionären föreslår samt att det är viktigt att avvakta intressenternas
synpunkter innan slutlig ställning tas till utformning av det nya boendet.”
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Erika Häggblad,
Hans-Eric Wallin, Gunilla Åström Håkan Lindh, Kenneth Vidmark, Anette
Lindgren och Catrine Arvidsson.
Erika Häggblad yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Erika Häggblads 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 Erika
Häggblads yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 49 ja-röster. 15 ledamöter avstår från att rösta. 1 ledamot
saknar ersättare. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.
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motionen – med hänvisning till socialnämndens yttrande – inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.
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Motion om ergonomiska stolar i grundskolan (28/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Monica Cederstrand anför i motion 2006-09-01
följande:
”Elever tillbringar en mycket stor del av sin vakna tid i skolan sittande vid sina
skolbänkar. Det visar sig att även unga människor får sämre och sämre ryggar
och fritidsintressena ägnas till stor del till stillasittande aktiviteter som datorer
och annat, vilket ytterligare inverkar negativt på ryggmuskler etc.
Jag är övertygad att en vuxen inte skulle acceptera att sitta på dylika plast- och
trästolar på sin arbetsplats.
Eftersom det är skolplikt och eleverna inte kan välja, bör det ligga på kommunen att tänka långsiktigt på såväl barnen som på ekonomin och därför förebygga
ryggproblem hos det uppväxande släktet.
Vi bör tillse att en så god arbetsmiljö som möjligt ges till våra skolbarn, i detta
fall stolarna.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag fullmäktige besluta att så snabbt som
möjligt byta ut de oergonomiska stolar som i dag finns till mer rygg- och
kroppsvänliga stolar för samtliga elever i grundskolan. Successivt tills samtliga
är utbytta.”
Skol- och kulturkontoret anför att som motionären påpekar så har skolbarn i dag
mer besvär med ryggsmärtor än tidigare. Ont i ryggen är oftast ett uttryck för
obalans och orsaken till ryggsmärtor är inte så enkelt som ergonomiskt felaktiga
skolbänkar och stolar.
De främsta orsakerna är:

Inaktivitet
När man rör på sig aktiveras våra endorfiner i kroppen, vilket har en läkande
effekt. Det är alltså bra att röra på sig, även om ryggsmärta redan uppstått. I förskolan och i skolans tidigare år försöker man att aktivera barnen mer genom
rörelseaktivitet mellan och under arbetspass och genom kontinuerliga ute- och
rastaktiviteter.

Spända muskler
Kan orsakas av aktiviteter på fritiden, t ex specifik träning flera gånger i veckan.
Justering (sign)
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Fel lyftteknik
Eftersom man i dag är medveten om barns ergonomi vid tillverkningen av skolbänkar, så tillverkas höj- och sänkbara bord med tillhörande stolar med höj- och
sänkbara fotstöd. Vid nyanskaffning är det alltid bord och stolar som är ergonomiskt anpassade som inköpes. Utbyte av gamla bord och stolar till ergonomiskt anpassade bord och stolar har genomförts under ett flertal år och pågår
kontinuerligt. Att byta ut stolar och bord i ett klassrum kostar i dag ca 60 000
kronor. Det tas från skolornas driftsbudget och måste göras långsiktigt. Den
totala kostnaden för utbyte av återstående stolar och bord uppskattas till
ca 36 miljoner kronor. Utbyte av stolar och bord är en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Områdescheferna genomför i samråd med rektorer utbyte så
att klassrum får en inredning som bidrar till en god arbetsmiljö.”
Barn- och grundskolenämnden beslutade 2006-10-25, § 133, att områdeschefer i
samråd med rektorer fortsätter att successivt byta ut stolar och bord som ett led i
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

motionen – med hänvisning till barn- och grundskolenämndens yttrande –
inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Efter inlägg av Håkan Lindh beslutar kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Motion om kultur för seniorer (31/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Christina Björck anför i motion 2006-09-04
följande:
”Ett ämne som vi flera gånger belyst är att många människor i vårt samhälle
lider av ensamhet och passivitet (och då främst inom äldreomsorgen). Vad som
tyvärr inte kommer fram lika ofta är att kulturutövande är en både aktiverande
men även hälsostimulerande faktor.
Umeå kommun är en av de kommuner som uppmärksammat detta och de har ett
projekt som kallas ’Kultur för seniorer – Kultur och hälsa’ som är väl värd att
studera.
I syfte att förbättra det allmänna välbefinnandet, förebygga passivitet och även
bygga broar mellan generationer föreslår jag att man inrättar en tjänst (gärna i
projektform) med uppgift att jobba med kultur riktat främst mot äldre i Skellefteå kommun.”
Skol- och kulturkontoret anför att kontoret har i uppdrag att utveckla ett rikt
kulturliv i kommunen för alla åldersgrupper och i uppdraget sägs tydligt att man
särskilt ska satsa på kultur för barn och ungdom.
Skol- och kulturkontoret delar motionärens uppfattning att kultur kan minska
äldres isolering och bidra till ett meningsfullt innehåll i livet. Kontoret har inlett
ett samarbete med socialkontoret med syfte att tillsammans arbeta för att öka
den kulturella aktiviteten bland äldre. I första hand med befintliga resurser men
det finns också tankar på att starta projekt inom området ”kultur för seniorer”.
Eftersom skol- och kulturkontoret har ett tydligt uppdrag från kulturnämnden
och kommer att tillsammans med socialkontoret arbeta för kultur för äldre finns
det ingen anledning att inrätta en särskild tjänst som arbetar med kultur för
äldre.
Kulturnämnden beslutade 2006-10-31, § 119,
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avslå framställan om att inrätta en tjänst som arbetar med kultur för äldre

att

ge skol- och kulturkontoret uppdraget att fortsätta samarbetet med socialkontoret och tillsammans med dem utveckla kulturen för äldre samt arbeta
Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

34

för att göra det kulturutbud som finns i kommunen blir mer tillgängligt för
äldre.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

Efter inlägg av Christina Björck beslutar kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____
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Motion om ökad belysning efter cykelleden öster om
Nygatan/Mjölnargatan (32/06)
Kommunfullmäktigeledamoten Christina Björck anför i motion 2006-09-04
följande:
”Cykling är bra för alla både vad gäller ur miljö- och motionshänseende så detta
bör uppmuntras.
Att cykla österut från centrala staden via Nygatan är en fröjd vad gäller cykelmiljö.
Nu när höstmörkret börjar komma allt tidigare på kvällen är vi många som
upptäckt att det saknas belysning vid ett parti öster om Nygatan. Jag har fått
signaler från unga kvinnor som upplever detta otryggt och då inte enbart trafiksäkerhetsmässigt så därför föreslår jag att Skellefteå kommun kompletterar
belysningen cykelleden öster om Nygatan/Mjölnargatan.”
Tekniska kontoret anför följande:
”I samband med skrivelse till tekniska nämnden 2002 i samma ärende togs
kontakt med kommunledningskontoret med följande besked:
För kvarteret Långlogen, Slänten m fl, belägna utmed västra delen av Mjölnargatan, fastställdes en detaljplan 30 oktober 1962. När Jehovas vittnen sökte
lämplig tomt för sin verksamhet i Skellefteå upprättades 1985 en planutredning
för området i vilken det förutsätts att en ny gata anläggs enligt gällande detaljplan. I denna planutredning skapades en lämplig tomt för Jehovas vittnen samtidigt som erforderligt utrymme skapades i form av parkmark, för en framtida
trafikplats i korsningen mellan Östra Ringen och Järnvägsleden.
Skellefteå kommun har sedan tidigare beslutat att tillämpa gällande regler för
gatukostnader enligt plan- och bygglagen. Dessa regler anger att kostnader för
att anlägga gatubelysning och gata enligt detaljplanen ska fördelas mellan
fastighetsägarna i området. Enligt kommunledningskontorets bedömning ska
fastighetsägarna svara för huvuddelen av anläggningskostnaden, vilket i 2002
års kostnadsläge beräknades till ca 7–8 000 kronor per fastighet.
Kommunledningskontoret föreslog 2002 att tekniska nämnden avvaktar med
beslut om anläggande av gatubelysning, ombyggnad och andra eventuella
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förbättringsåtgärder av Mjölnargatan tills pågående förstudie, vägutredning och
arbetsplan fastställts för E4:ans sträckning genom Skellefteå.”
Tekniska nämnden beslutade 2006-10-23, § 225,
att

avvakta tills pågående förstudie, vägutredning och arbetsplan fastställs
innan någon komplettering av vägbelysningen för västra delen av
Mjölnargatan utförs.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Christina Björck, Ola
Burström, Lars Åhman, Christer Johansson, Henry Andersson och Eva Enqvist.
Christina Björck – med instämmande av Lars Åhman – yrkar bifall till
motionen.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Christina Björcks 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 Christina
Björcks yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 47 ja-röster och 17 nej-röster. 1 ledamot avstår från att
rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen – med hänvisning till tekniska nämndens yttrande – inte ska
föranleda någon åtgärd.
_____
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Ny avfallstaxa fr o m 2007-01-01
Bakgrund
Vid tekniska nämndens sammanträde i augusti 2006 (§ 167) redovisade tekniska
kontoret flera faktorer som påverkar avfallsverksamhetens kostnader.
Kapitalkostnadsutvecklingen ökar under de kommande åren fram till 2010 för
att därefter minska. Detta på grund av gjorda investeringar inom avfallsverksamheten, bl a ett flertal nya återvinningscentraler samt en ny biogasanläggning.
Biogasanläggningens del i avfallsverksamhetens totala kapitalkostnad är
sjunkande från ca 74 % ned till ca 52 % under perioden 2006–2016.
Kapitalkostnadsutvecklingen är av stor betydelse vid arbetet med avfallsbudgeten liksom intäktsutvecklingen från försåld fordonsgas, torkat slam samt
mottagningsavgifter vid nya biogasanläggningen. Intäkterna kommer dock förskjutna i förhållande till kapitalkostnaden som kommer omgående efter aktivering av de ekonomiska medlen.
Biogasanläggningens driftkostnader är beräknade utifrån fasta kostnader bl a
med avseende på Skellefteå Krafts pelletsanläggning samt rörliga kostnader
främst för energi samt kol och kemikalier till luftbehandlingsutrustningen.
Till detta ska även läggas yttre faktorer som t ex den nya förbränningsskatten,
som trädde ikraft den 1 juli i år. Nivån är ännu oklar men hamnar i intervallet
ca 100–400 kronor/ton. För Skellefteås del har vi prognostiserat med en kostnad
av 200 kronor/ton för det kommande året. Med en beskattningsbar mängd
hushållsavfall på ca 16 000 ton blir merkostnaden kommande år ca 3 200 000
kronor.
Förutom det som nämnts ovan finns det naturligtvis flera andra poster i avfallsbudgeten som följer kostnadsutvecklingen i samhället och därför bedömts öka
under de kommande åren.

Ny avfallstaxa fr o m 2007-01-01
Erforderlig total omslutning för avfallsverksamheten är för budgetår 2007
90 383 000 kronor. Att jämföras med 2006 års omslutning som uppgår till
73 677 000 kronor.
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Det ökade intäktsbehovet kompenseras något via en påbörjad försäljning av
fordonsgas samt en höjning av deponi- och slamtaxa.
Sammantagen erforderlig taxehöjning för hushåll, flerbostadshus och verksamheter blir då ca 9 600 000 kronor under förutsättning att preliminärt underskott
ca 3 300 000 kronor kan täckas ur eget kapital.
Ovanstående innebär att
grundavgiften föreslås höjas med 120 kronor/lägenhet och år
hämtnings- och behandlingsavgiften för det brännbara kärlet (grönt 140 l)
föreslås höjas med ca 100 kronor/kärl och år för en- och tvåfamiljshus
hämtnings- och behandlingsavgiften för det organiska kärlet (brunt 140 l)
föreslås höjas med ca 50 kronor/kärl och år för en- och tvåfamiljshus.
För ett normalt villahushåll innebär detta en ökning från ca 169 kronor/månad
till ca 197 kronor/månad, dvs + 28 kronor/månad (inklusive moms).
För boende i flerbostadshus är förändringen svårare att beräkna då den är så
beroende av hur fastighetsägaren väljer att ordna sin avfallshämtning, om
möjlighet till fastighetsnära insamling av producentansvarigt material ordnas i
soprummen etc.
Avfallstaxan i sin helhet redovisas i ”Förslag till ny avfallstaxa för Skellefteå
kommun fr o m 1 januari 2007” daterad 2006-10-05 och består av sju delmoment. Alla priser är angivna inklusive moms.
Taxan bygger på samma princip som tidigare med grundavgift och hämtningsoch behandlingsavgift. Grundkonstruktionen i taxan bygger dessutom på
följande:
-

miljöstyrande taxa med fortsatt miljönyttobaserad differentiering i samband med införande av utsortering av bioavfall

-

hämtning varannan vecka av båda fraktionerna, dvs fraktionerna brännbart
avfall och bioavfall. Taxa för flerbostadshus styr dessutom tydligt mot ett
hämtningsintervall var 14:e dag

-

den rörliga delen av avgiften (hämtnings- och behandlingsavgiften) kan
påverkas utifrån huvudsakligen två parametrar, val av abonnemang samt
kärlstorlek

-

det dyraste alternativet är att blanda sitt hushållsavfall, dvs både brännbart
avfall och bioavfall i samma kärl

En höjning av deponiskatten fr o m 2006-01-01 har medfört att allt som deponeras beskattas med 435 kronor/ton (tidigare 370 kronor/ton). Förutom skatteJustering (sign)
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höjningen kommer framtida krav att innebära höga kostnader för deponiverksamheterna. Detta innebär att avfallstaxan måste anpassas till denna skattehöjning och framtida deponikrav.
Avfallstaxans delmoment deponitaxa har kompletterats med mottagningsavgifter vid nya biogasanläggningen. Bioavfall som endast kräver hygienisering
och rötning kan lämnas mot en kostnad av 300 kronor/ton exklusive moms
(375 kronor/ton, inklusive moms). Om förbehandling krävs via någon av
mottagningsfickorna är kostnaden enligt förslaget 700 kronor/ton, exklusive
moms (875 kronor/ton, inklusive moms).
Taxa för återvinningscentralerna gäller för verksamheter och företag. Hushållen
får enligt förslaget lämna avgiftsfritt då kostnaden ingår i hushållens grundavgift.
Ökade kostnader för hantering av slammet medför att taxan för slam föreslås
höjas med ca 4 %.
Tekniska nämnden beslutade 2006-10-23, § 222, att föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna avfallstaxan enligt upprättat förslag daterat 2006-10-05

att

avfallstaxan ska börja att gälla fr o m 2007-01-01

att

delegera beslutsrätt till tekniska nämnden avseende sådana ändringar i
avfallstaxan som kommer av ny eller ändrad lagstiftning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

fastställa avfallstaxan

att

taxan gäller fr o m 2007-01-01

att

delegera till tekniska nämnden att besluta om ändringar i taxan som berörs
av ändrad lagstiftning

att

uppdra åt tekniska nämnden att redovisa kostnaden för insamling av
grovsopor två gånger per år och effekten på taxan.

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Bert Öhlund, Gunnar
Wiksten, Håkan Lindh, Bo Nilsson, Ola Burström, Heléna Lindahl, Hans-Eric
Wallin och Torbjörn Lundström,
Håkan Lindh yrkar att insamling av grovsopor två gånger per år ska ingå i
taxan.
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Gunnar Wiksten yrkar att tekniska nämnden också får i uppdrag att till nästa
taxeöversyn redovisa ett alternativ med en viktbaserad taxa.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag och Håkan Lindhs 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 Håkan
Lindh yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 53 ja-röster och 12 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av bilagda voteringslista.
Ordföranden ställer sist bifall respektive avslag till Gunnar Wikstens tilläggsyrkande 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 Gunnar Wikstens
yrkande röstar nej.”
Vid uppropet avges 44 ja-röster och 21 nej-röster.Hur var och en röstat framgår
av bilagda voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa avfallstaxan

att

taxan gäller fr o m 2007-01-01

att

delegera till tekniska nämnden att besluta om ändringar i taxan som berörs
av ändrad lagstiftning

att

uppdra åt tekniska nämnden att redovisa kostnaden för insamling av
grovsopor två gånger per år och effekten på taxan.
_____
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Ny taxa för riskbaserad livsmedelskontroll och foderkontroll
Bakgrund
Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar i kraft som är grunden i den
nya europeiska livsmedelslagstiftningen (EG-förordning 852/2004, 853/2004,
854/2004 och 882/2004). Därefter har den 1 juli en ny livsmedelslag trätt i kraft
(2006:804) och en ny lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805) som
kompletterar EG-förordningarna på området. EG-förordningarna kräver att varje
medlemsland ska ha en finansiering av foder- och livsmedelskontrollen som
innebär att tillräckliga finansiella resurser tillsätts. Varje medlemsland får välja
om finansieringen ska ske genom skatter eller avgifter. Sverige har valt att
finansieringen ska ske genom avgifter.
Dessa två författningsändringar medför att alla kommuner i landet måste fatta
nya beslut om timtaxa för foder- och livsmedelskontroll.
De årliga kontrollavgifternas storlek ska motsvara full kostnadstäckning vilket
innebär att taxan bör täcka alla de kostnader som anges i propositionen. Däremot innebär principen om full kostnadstäckning inte att all verksamhet som
kontrollmyndigheten utför ska avgiftsfinansieras. Fortfarande gäller att
kontrollmyndigheterna genom rådgivning, information och på annat sätt ska
underlätta för den enskilde företagaren att fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningen och denna del av verksamheten ingår inte i kontrollen och ska inte
heller finansieras med avgifter.
Enligt propositionen ska principen om full kostnadstäckning till viss del vara
grundad på de lokala kostnaderna för kontrollen. Det avgiftssystem som föreslås
i propositionen innehåller två delar.
Först ska kontrollmyndighetens specifika timavgift fastställas i en taxa som
kommunfullmäktige beslutar. Timtaxan ska täcka kostnaderna för löner,
utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande kostnader
samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser. Timavgiften ligger till
grund för den årliga kontrollavgiften, avgifter för godkännande och registrering
av livsmedelsanläggningar samt avgifter för extraordinär kontroll.
För kontroll inom foderområdet ligger timavgiften till grund för avgifter för
faktiskt nedlagd kontrolltid för extraordinär kontroll. Årlig kontrollavgift
kommer i dagsläget inte att tillämpas inom foderområdet.
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Kontrollmyndigheten ska därefter placera in livsmedelsverksamheterna i klasser
baserat på risk och erfarenhet (riskklassning). Ett företags årliga kontrollavgift
baseras på det antal kontrolltimmar som klassningen ger multiplicerat med timavgiften. Enligt förordningen ska de nya avgifterna börja tillämpas 2007-01-01.
Kommunfullmäktige ska förutom att besluta om timavgift även besluta om
vilket klassningssystem kommunen ska tillämpa. Det kan vara antingen ett
system som kommunen själv utarbetat eller det som Livsmedelsverket tagit
fram. Livsmedelsverkets vägledning för klassning är uppdelat i en riskmodul
och en erfarenhetsmodul.
Bygg- och miljökontoret bedömer att Livsmedelsverkets vägledning med
modell för riskklassning och underlag för beräkning av timavgift är den modell
som Skellefteå kommun ska använda.
Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar
och beräkning av kontrollavgifter” har utgjort underlag vid upprättandet av
timtaxa och timavgift.
Riskklassificering enligt Livsmedelsverkets modell innebär att livsmedelsföretagens årliga kontrollavgift beror på hur känsliga livsmedel som hanteras,
hur stor verksamheten är och om de säljer mat till känsliga konsumenter. Till
detta kommer även miljönämndens bedömning över hur väl fungerande egenkontroll företaget har. Det innebär att företag med mycket känslig livsmedelshantering, stor verksamhet och känsliga konsumenter betalar högre årsavgift än
verksamheter som är mindre i omfattning och/eller har mindre känslig livsmedelshantering. Företag som inte har en fungerande egenkontroll får högre
årlig avgift än de som sköter sig.
Med hjälp av livsmedelsverkets modell för beräkning av timavgift för livsmedelskontroll har en timavgift på 730 kronor räknats fram. I timavgiften ingår
löner, kostnader för utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra
tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.
Bygg- och miljökontoret har beräknat att samma timavgift bör gälla för foderkontrollen, där tas dock inga årliga kontrollavgifter ut.
Miljönämnden beslutade 2006-11-16, § 128,

Justering (sign)

att

anta förslag till kommunal taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och
foderområdena

att

timavgiften vid tillämpningen av taxan ska vara 730 kronor per timme
kontrolltid.

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta kommunal taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena att gälla fr o m 2007-01-01

att

timavgiften vid tillämpning av taxan är 730 kronor per timme kontrolltid.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 245
KS § 411
AU § 872

PROTOKOLL
2006-12-19

Dnr 2006.735

44

020.900

Plan för lika behandling
Kommunledningskontoret anför att som arbetsgivare ska kommunen sträva efter
jämställdhet och ökad kulturell och etnisk mångfald bland de anställda. Organisationen ska också spegla det moderna samhället där olikheter möts och samverkar. Genom mångfald hos de anställda får kommunen den bästa kompetensen och kan därigenom ge hög kvalitativ service till kommuninvånarna. Kommunvisionen Skellefteå – en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och
verka i – är ledstjärnan.

Motivering
Olika lagar ställer krav på arbetsgivaren. Diskrimineringslagstiftningen innehåller förbud mot diskriminering på grund av deltidsarbete, tidsbegränsad
anställning, kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning. Lagen om etnisk mångfald och jämställdhetslagen
innehåller dessutom krav på ett målinriktat aktivt arbete. Enligt jämställdhetslagen ska planeringen av jämställdhetsarbetet återspeglas i en skriftlig plan.
Plan för lika behandling föreslås ersätta nuvarande jämställdhetsplan och förstärker och förtydligar övrig diskrimineringslagstiftning. Planen kännetecknas
av ett proaktivt förhållningssätt som att främja, förebygga och förhindra i stället
för ett reaktivt förhållningssätt som innebär rehabilitering, skadestånd och
disciplinära påföljder.

Ansvar och uppföljning
Förvaltningscheferna är ansvariga för
att planen för lika behandling följs
att förvaltningen har en anpassad planering för lika behandling
att mångfaldsarbete bedrivs
att plan för lika behandling integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet
och regelbundet följs upp inom ramen för mål- och resultatstyrning
att redovisning sker årligen i samband med bokslutsarbetet.
Verksamhetscheferna är ansvariga för
att planen för lika behandling följs
att förvaltningen har en anpassad planering för lika behandling
att mångfaldsarbete bedrivs
att plan för lika behandling integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet
och regelbundet följs upp inom ramen för mål- och resultatstyrning
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

-
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att redovisning sker årligen i samband med bokslutsarbetet.

Kommunledningskontoret är ansvariga för
uppföljning via medarbetarenkäten
uppföljning av samverkansavtalet
Innehåll
Plan för lika behandling innehåller följande områden
kompetensförsörjning, kompetensutveckling och rekrytering
arbetsförhållanden
kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier
lönefrågor.
Personalnämnden föreslår 2006-10-12, § 134, kommunfullmäktige anta
förslaget till Plan för lika behandling för år 2007 och 2008 och att nuvarande
jämställdhetsplan därmed upphör att gälla.
Efter viss redaktionell ändring föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige
att

fastställa planen för lika behandling för åren 2007 och 2008

att

jämställdhetsplanen upphör att gälla.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 246
KS § 395
AU § 842

PROTOKOLL
2006-12-19

Dnr 2006.756

46

001.900

Europarådets konvention mot trafficking av människor
Svenska kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelse har beslutat
att

för sin del underteckna CLRAE:s deklaration i syfte att påskynda ikraftträdandet av Europakonventionen mot trafficking av människor

att

uppmana svenska kommuner, landsting och regioner att underteckna
deklarationen att arbeta för dess genomförande.

Frågan om människohandel har under flera år diskuterats på europeisk nivå, bl a
av Europarådets jämställdhetsministrar i styrgruppen CDEG där Sverige innehar
Europarådskongressens observatörsplats.
En konvention (Council of Europé Convention on Action Against Trafficking in
Human Beings CETS No 197) öppnades för underskrift bland Europarådets
medlemsländer den 16 maj 2005. Fram till i dag har 30 länder, inklusive
Sverige, signerat konventionen. Bara ett medlemsland har hittills ratificerat
(Moldavien). För att konventionen ska träda i kraft krävs i det här fallet att tio
länder ratificerar, dvs juridiskt åtar sig att följa konventionens bestämmelser.
Sverige har påbörjat sitt ratificeringsarbete. En särskild utredare har i uppdrag
att analysera vilka lagändringar som skulle krävas och ska senast 30 juni 2007
ge förslag till åtgärder. Regeringen har också aviserat att man avser verka för att
EG tillträder konventionen i de delar där gemenskapen har kompetens, vilket
skulle ge en tydlig signal till de EU-medlemsstater som ännu inte ratificerat
Europarådets konvention att göra det.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

underteckna konventionen.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 247
KS § 429
AU § 912

PROTOKOLL
2006-12-19

Dnr 2006.827

47

004.910

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden m m
under 2007
I 5 kap 10 § kommunallagen anges bl.a. att uppgift om tid och plats för sammanträde samt, om kommunfullmäktige har bestämt det, uppgift om de ärenden
som ska behandlas ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i en
eller flera ortstidningar.
Vid sammanträde före december månads utgång avgöres för följande kalenderår
i vilken eller vilka tidningar sådant tillkännagivande ska införas.
I kommunfullmäktiges arbetsordning regleras sammanträdesdag, tid och plats
för kommunfullmäktiges sammanträden och att fullmäktige avgör i vilken
utsträckning annons om sammanträde ska omfatta uppgift om de ärenden som
ska behandlas.
För 2006 gäller att sådana tillkännagivanden om kommunfullmäktiges
sammanträden som avses i 5 kap 10 § kommunallagen ska intagas i tidningarna
Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

sådant tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden som
avses i 5 kap. 10 § kommunallagen ska under år 2007 införas i tidningarna
Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad.

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yrkar Heléna Lindahl att
annonsen också införs i tidningen Västerbottningen.
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.”

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Vid uppropet avges 46 ja-röster och 17 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att
rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar
att

sådant tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden som
avses i 5 kap. 10 § kommunallagen ska under år 2007 införas i tidningarna
Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 248
KS § 423
AU § 892

PROTOKOLL
2006-12-19

Dnr 2006.774

49

024.900

Ändring av förtroendevaldas ersättningar år 2007
Personalnämnden ska efter varje innevarande års löneförhandlingar för
Skellefteå kommuns anställda förändra de förtroendevaldas ersättningar med
den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda (uttryckt i procent).
2006 års genomsnittliga löneökning är 3 %. En uppräkning av ersättningarna har
därför gjorts med 3 %.
Vissa andra ändringar bl a beroende på sammanslagning av nämnder från 2007
har föreslagits enligt följande:
Bilaga 1 sid 1: oppositionstid tidigare 55 % föreslås 2,5 % per mandat, barn- och
grundskolenämndens ordförande från 80 % till 100 %, tekniska
nämndens ordförande från 30 % till 50 %.
Bilaga 2 sid 1: fastighetsnämndens ordförande från 15 % till 20 %.
Bilaga 2 sid 2: konsumentnämndens ordförande från 1,5 % till 4 %, överförmyndarnämndens ordförande från 1,5 % till 6 %, valnämnd
valår ordförande från 6,5 % till 10 %, valnämnd ej valår ordförande från 1 % till 2 %.
Bilaga 2 sid 3: ersättning för att ordförande och vice ordförande i socialnämnden
är tillgängliga för akuta beslut i ärenden.
Konsekvensändringar vad avser vice ordförande i ovanstående nämnder har
skett.
Dessutom har vissa redaktionella ändringar gjorts. Alla förslag till ändringar
framgår i kursiverad stil i förslaget.
Personalnämnden beslutade 2006-11-08, § 147, att föreslå att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med personalnämndens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Justering (sign)

fastställa ersättningar till förtroendevalda för år 2007 i enlighet med
personalnämndens förslag.

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 249
KS § 430
AU § 913

PROTOKOLL
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Dnr 2006.828

51

002.921

Förändrat reglemente för kommunens revisorer
Riksdagen har antagit regeringens proposition Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting som innebär förändringar i kommunallagen och
därmed också behov till justeringar i reglementet för kommunens revisorer.
Förändringarna har trätt i kraft 2006-07-01, men tidigare bestämmelser i kommunallagen om valbarhet, antal revisorer m m gäller fram till dess att granskningen av 2006 års verksamhet är avslutad och revisionsberättelse avlämnad
våren 2007. Förändringar i regler om kommunfullmäktiges inflytande över
indirekt ägda företag träder i kraft 2007-01-01.
Kommunledningskontoret redovisar att riksdagens beslut innebär i korthet

Justering (sign)

-

Revisionsersättare ska inte längre utses – det ska enbart finnas ordinarie
revisorer. Därför utökas det minsta antalet revisorer till fem. I Skellefteå
kommun finns i dag sju förtroendevalda revisorer och sju ersättare. Reglementet bör därför justeras så att revisionen fortsättningsvis ska bestå av
enbart sju ordinarie revisorer.

-

Reglerna för valbarhet skärps. Syftet är att stärka revisorernas oberoende.
Den som är vald till revisor är inte samtidigt valbar som ordförande eller
vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot eller ersättare i nämnd/
styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt företag.

-

Reglerna om kommunfullmäktiges ansvarsprövning förtydligas. Beslut att
bevilja eller neka ansvarsfrihet ska motiveras om det inte är uppenbart
obehövligt. Detta för också med sig att det blir nödvändigt att utveckla
formerna för hantering av fullmäktiges ansvarsprövning; beredningsrutiner, tidplan, dokumentation osv.

-

Kraven på anlitande av sakkunniga biträden förstärks.

-

Till revisionsberättelsen ska sakkunnigas rapporter och granskningsrapporter från lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag bifogas. Detta
innebär att tidplaner för bolagsstämmor behöver anpassas till fullmäktiges
hantering av granskningsrapporter, revisionsberättelser och frågan om
ansvarsfrihet.

-

Regler om informationslämnande från revisorer i kommunalförbund och i
kommunala företag förstärks.
Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

-
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Krav på styrning, insyn och kontroll i helägda kommunala aktiebolag
förtydligas så att det framgår att de är desamma även om verksamheten
bedrivs i indirekt ägda bolag (dotterbolag).

Kommunfullmäktiges presidium bedömer att Skellefteå kommun redan uppfyller vissa av punkterna ovan – anlitande av sakkunniga biträden, regler för
indirekt ägda bolag m m. Frågor om valbarhet, informationslämnande m m blir
centrala för förtroendevalda revisorers framtida gärning i kommunen. En
konkret ändring som behövs avser antalet förtroendevalda revisorer i kommunen där reglementet behöver justeras så att endast ordinarie förtroendevalda
revisorer fortsättningsvis ska finnas i kommunen. Därtill behöver kommunfullmäktige se över rutinerna för frågor om ansvarsfrihet m m.
Förslag till förändrat reglemente för kommunens revisorer framgår av bilaga 1.
Därtill finns behov för kommunfullmäktige att se över former för hantering av
frågan om ansvarsfrihet samt översyn av bolagsordningar för de kommunala
företagen.
Arbetsutskottet föreslår
att

kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för
prövning.

Kommunstyrelsens beslut
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Efter inlägg av Ann-Christin Westerlund beslutar kommunfullmäktige
att fastställa förslaget till reglemente för kommunens revisorer.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 250
KS § 431
AU § 914

PROTOKOLL
2006-12-19

Dnr 2006.720

53

002.350

Nytt reglemente för tekniska nämnden fr o m 2007-01-01
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-09, § 158, att räddningsnämnden och
sotningsnämndens uppgifter överförs till tekniska nämnden fr o m 2007-01-01.
Tekniska nämnden har 2006-10-23, § 219, upprättat förslag till ändring av
tekniska nämndens reglemente.
Kommunledningskontoret har upprättat alternativt förslag för första delen av
reglementet för anpassning till lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om allvarliga kemikalieolyckor och handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

fastställa nytt reglemente för tekniska nämnden i enlighet med tekniska
nämndens förslag och med kommunledningskontorets ändring för del av
§ 1 att gälla fr o m 2007-01-01.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 251
KS § 432
AU § 915

PROTOKOLL
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Dnr 2006.762

54

002.116

Ändring i överförmyndarnämndens reglemente
Kommunledningskontoret anför att överförmyndarnämndens reglemente föreslås förändras beträffande antal ledamöter och ersättare. Orsaken till ändringen
är att möjliggöra att samma ledamöter finns i både överförmyndarnämnden och
konsumentnämnden under mandatperioden 2007–2010.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

§ 2 i överförmyndarnämndens reglemente ändras till följande lydelse:
”Nämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.”

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 252
KS § 435
AU § 918
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Dnr 2006.829

55

002.480

Ändring av bolagsordning, Fastighets AB Polaris
Kommunledningskontoret anför att i aktiebolagslagen och kommunallagen har
några ändringar skett som påverkar bolagsordningarna i de kommunägda
bolagen. Enligt kommunallagen ska ledamöter i bolagens styrelser utses av
kommunfullmäktige. I aktiebolagslagen ändras bestämmelser om aktier.
Begreppet nominellt belopp på aktier ersätts med aktiers kvotvärde (kvotaktier).
Kvotvärdet utgör aktiekapitalet dividerat med antalet aktier. Antalet aktier ska
obligatoriskt anges i bolagsordningen.
I bolagsordningen för Fastighets AB Polaris anges i
§ 6: Aktie ska lyda på 1 000 kronor.
§ 7 2:a stycket:”Styrelsen utses av styrelsen för Skellefteå Stadshus AB för den
tid Skellefteå Stadshus AB bestämmer. Skellefteå Stadshus AB utser också ordförande och vice ordförande.”
§ 14 punkt 8: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Kommunledningskontoret föreslår därför att bolagsordningen ändras enligt
följande:
§6
I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.
§ 7 2:a stycket
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun för den tid
kommunfullmäktige bestämmer. Kommunfullmäktige utser också ordförande
och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse.
§ 14
Punkt 8 Delgivning i förekommande fall av kommunfullmäktiges beslut om val
av styrelse, val av lekmannarevisorer samt ersättningar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Justering (sign)

godkänna ändringen av bolagsordningen.

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 253
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AU § 919
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Dnr 2006.830

57

002.460

Ändring av bolagsordning, Skelleftebuss AB
I aktiebolagslagen och kommunallagen har några ändringar skett som påverkar
bolagsordningarna i de kommunägda bolagen. Enligt kommunallagen ska ledamöter i bolagens styrelser utses av kommunfullmäktige. I aktiebolagslagen ändras bestämmelser om aktier. Begreppet nominellt belopp på aktier ersätts med
aktiers kvotvärde (kvotaktier). Kvotvärdet utgör aktiekapitalet dividerat med
antalet aktier. Antalet aktier ska obligatoriskt anges i bolagsordningen.
I bolagsordningen för Skelleftebuss AB anges i
§ 6: Aktie skall lyda på 200 kronor.
§ 7 2:a stycket: ”Styrelsen utses av styrelsen för Skellefteå Stadshus AB för den
tid Skellefteå Stadshus AB bestämmer. Skellefteå Stadshus AB utser också ordförande och vice ordförande.”
§ 14 punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Kommunledningskontoret föreslår därför att bolagsordningen ändras enligt
följande:
§6
I bolaget ska finnas lägst 135 000 aktier och högst 500 000 aktier.
§ 7 2:a stycket
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun för den tid
kommunfullmäktige bestämmer. Kommunfullmäktige utser också ordförande
och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse.
§ 14
Punkt 9 Delgivning i förekommande fall av kommunfullmäktiges beslut om val
av styrelse, val av lekmannarevisorer samt ersättningar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Justering (sign)

godkänna ändringen av bolagsordningen.

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 254
KS § 437
AU § 920

PROTOKOLL
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Dnr 2006.831

59

002.282

Ändring av bolagsordning, Skelleftebostäder AB
I aktiebolagslagen och kommunallagen har några ändringar skett som påverkar
bolagsordningarna i de kommunägda bolagen. Enligt kommunallagen ska ledamöter i bolagens styrelser utses av kommunfullmäktige. I aktiebolagslagen
ändras bestämmelser om aktier. Begreppet nominellt belopp på aktier ersätts
med aktiers kvotvärde (kvotaktier). Kvotvärdet utgör aktiekapitalet dividerat
med antalet aktier. Antalet aktier ska obligatoriskt anges i bolagsordningen.
I bolagsordningen för Skelleftebostäder AB anges i
§ 5: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 miljoner kronor och högst 60 miljoner
kronor.
§ 6: Aktie ska lyda på 1 000 kronor.
§ 7 2:a stycket: Styrelsen utses av styrelsen för Skellefteå Stadshus AB för den
tid Skellefteå Stadshus AB bestämmer. Skellefteå Stadshus AB utser också ordförande och vice ordförande.
§ 14 punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Kommunledningskontoret föreslår därför att bolagsordningen ändras enligt
följande:
§5
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 miljoner kronor och högst 120 miljoner
kronor.
§6
I bolaget ska finnas lägst 30 000 aktier och högst 120 000 aktier.
§ 7 2:a stycket
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun för den tid
kommunfullmäktige bestämmer. Kommunfullmäktige utser också ordförande
och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse.
§ 14
Kompletteras med en punkt (förslagsvis punkt 4):
Godkännande av dagordning.
Justering (sign)
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Punkt 9 Delgivning i förekommande fall av kommunfullmäktiges beslut om val
av styrelse, val av lekmannarevisorer samt ersättningar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna ändringen av bolagsordningen.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)
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002.912

Komplettering av ägardirektiv till kommunala bolag
Kommunledningskontoret föreslår att tillägg görs i nuvarande ägardirektiv för
Skellefteå Kraft AB, Fastighets AB Polaris och Skelleftebuss AB enligt
följande:
Punkten Fullmäktiges ställningstagande kompletteras med ett 2:a och 3:e stycke
med följande lydelse:
Det åligger även bolaget att bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning
innan beslut fattas i dotterbolag i frågor som är av principiell betydelse eller
annars av större vikt.
Skulle oenighet i bolaget uppstå huruvida viss fråga ska underställas kommunfullmäktige åligger det bolaget att samråda med kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

fastställa tillägget till ägardirektivet.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)
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002.912

Nya bolagsordningar till kommunala bolags dotterbolag
Kommunledningskontoret anför att i aktiebolagslagen och kommunallagen har
några ändringar skett som påverkar bolagsordningarna i de kommunägda
bolagen. Enligt kommunallagen ska ändamålsparagraf finnas i bolagsordningen
och ledamöter i bolagens styrelser utses av kommunfullmäktige. I aktiebolagslagen ändras bland annat bestämmelser om aktier. Begreppet nominellt belopp
på aktier ersätts med aktiers kvotvärde (kvotaktier). Kvotvärdet utgör aktiekapitalet dividerat med antalet aktier. Antalet aktier ska obligatoriskt anges i
bolagsordningen.
Kommunledningskontoret föreslår därför att nya bolagsordningar antas för
nedanstående bolag:
Företagaren 3 AB
Lövånger Trafik AB
AB Continentflytt (vilande)
AB Continentbus (vilande)
Skellefteå Kraft Elnät AB
Lycksele Elnät AB
Skellefteå Kraft Energihandel AB
Skellefteå Kraft Holding AB
Lycksele Energi AB
Storuman Värme AB
Norrheden Torv AB
Bisov Energi AB
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

fastställa nya bolagsordningen för angivna företag.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____
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018.116

Uppföljning av överförmyndarnämndens organisation
Bakgrund
Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över alla ställföreträdares verksamhet
i kommunen. Ställföreträdare är gode män, förmyndare och förvaltare till barn
och vuxna som behöver eller måste ha någon som företräder sig. I överförmyndarens uppgifter ingår att genom tillsyn kontrollera ställföreträdarnas
bevakning, förvaltning och sörjande för den behövande. Överförmyndaren ska
också ge råd och stöd till både andra anhöriga, andra myndigheter samt ställföreträdare. Verksamheten bedrivs med stöd av reglerna i föräldrabalken.
Under 2004 genomfördes en översyn av överförmyndarnämndens organisation.
Bakgrunden var ett ökande antal ärenden, förändrade regler och en därmed ökad
verksamhet. I utredningen konstaterades bland annat att arbetsbelastningen vid
överförmyndarverksamhetens kansli medför problem. Orsaker till utvecklingen
är en åldrande befolkning, ändrad samhällsstruktur (längre avstånd till anhöriga
för allt fler), skärpta rutiner och fler uppgifter beroende på ökad mottagning av
asylsökande. Den ökande arbetsbelastningen har lett till en eftersläpning i
arbetet som är negativ både för personalen på kansliet och för dem som är beroende av myndighetens tjänster. Verksamheten är liten och genom sin speciella
karaktär också sårbar.
Kommunstyrelsen behandlade utredningen i slutet av 2004 och beslutade då att
inte initiera någon förändring av organisationen samt att uppdra till kommunledningskontoret att utvärdera situationen efter ett år.

Utveckling efter 2004 års utredning
Kommunledningskontoret har nu genomfört en uppföljning och konstaterar att
arbetsbelastningen är fortsatt hög. Antalet ärenden fortsätter att öka och eftersläpningarna finns kvar. Myndigheten redovisar dessutom att arbetsbelastningen
medför brister beträffande administration (planering och arkivering), vidareutbildning och verksamhetsutveckling. Även i arbetet med rekrytering och
utbildning av ställföreträdare finns brister. För att möta denna situation har
följande åtgärder vidtagits:
-
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som extra resurs för granskning.
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missnöje som funnits hos ställföreträdare som fått vänta mycket länge på
sitt arvode.
Förenklad granskning. Under 2005 har överförmyndarnämnden beslutat att
förändra granskningsrutinerna så att en mer översiktlig granskning införts.
Genom denna modell koncentreras granskningen på ett antal viktiga faktorer. Exempel på detta är risk för obehöriga uttag, kraftigt minskad förmögenhet, ärenden där fel uppstått tidigare, förstagångsredovisare, fel i inoch utgående balans och sent inlämnade handlingar. Överförmyndarnämnden beslutade i slutet av 2005 att alla återstående ärenden för 2004
skulle granskas på ett förenklat sätt om det inte fanns uppenbara skäl till en
noggrannare kontroll.

Nuvarande organisation
Överförmyndarnämnden har ansvaret för kansliets verksamhet medan socialnämnden har ansvar för budget och organisation. Överförmyndarens kansli är
därför en organisatorisk enhet inom socialkontoret. Många ärenden har beröringar mellan socialnämnden och överförmyndarmyndigheten. Placeringen är
vald för att skapa integrering och effektivitet i ärendehanteringen.
Överförmyndarnämndens kansli har en grundbemanning på 4,0 tjänster (1,0
kansliansvarig, 2,0 handläggare, 1,0 assistent). Under 2005 har dessutom 1,0
ytterligare resurs funnits vid kansliet för att förstärka granskningsarbetet. I början av 2006 har två extra resurser satts in för att förstärka granskningsarbetet –
därmed finns förhoppningar om att innevarande års granskningsarbete ska vara
klart inom en godtagbar tid. Den faktiska bemanningen är därför för närvarande
5,5 tjänster.

Analys
De viktiga frågorna kring överförmyndarnämndens verksamhet rör den organisatoriska placeringen, kontorets dimensionering och finansiering, granskningens
nivå och hur stor ökning verksamheten får på sikt.
Debatten kring överförmyndarmyndighetens placering, arbetssätt, dimensionering och resurser förs inte bara i Skellefteå utan är i högsta grad en nationell
fråga. Tidigare var överförmyndarnämndens kansli inordnat i nuvarande
kommunledningskontoret. Den nuvarande organisatoriska placeringen inom
socialkontoret är gjord för att samla omsorgsverksamhet och det som relateras
till denna för att effektivisera ärendehanteringen. Samtidigt finns också nackdelar med placeringen – överförmyndarverksamheten utövar ju tillsyn över
frågor som hanteras av socialnämnden, bland annat av professionella förvaltare
som är anställda vid socialkontoret.
De alternativa placeringar av kansliet som övervägts är kommunledningskontoret och bygg- och miljökontoret.
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Kommunledningskontoret har som sin uppgift att svara för övergripande och
strategiska utvecklings- och förvaltningsuppgifter för kommunen. Kommunledningskontoret har därför en begränsad egen myndighetsutövning. Överförmyndarens verksamhet skulle troligen bli en isolerad del utan naturlig koppling
till andra arbetsuppgifter i förvaltningen.
Ett annat alternativ är att sammanföra myndigheten med konsumentrådgivningen vid bygg- och miljökontoret. Inom bygg- och miljökontoret finns en stor
erfarenhet av myndighetsfrågor och här hanteras bland annat frågor om skuldsanering. Här finns därför en bred kunskap om informativ verksamhet, rådgivning kring levnads- och hushållskostnader tillsammans med stöd i problemsituationer.
En placering inom bygg- och miljökontoret undviker vidare de frågetecken som
kan uppstå med att överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över delar av
samma organisation.
Organisatoriskt kan verksamheten placeras inom bygg- och miljökontorets
informations- och konsumentavdelning med avdelningschefen som närmaste
chef. För denna lösning talar också att de politiska partierna avser att nominera
samma personer till överförmyndarnämnden som till konsumentnämnden.
Budgetmässigt skulle förändringen innebära att budgeten för kansliets personal
överförs från socialnämnden till byggnadsnämnden.
Kommunledningskontoret konstaterar att överförmyndarnämndens kansli har en
hård och ökande arbetsbelastning. Hur stor ärendeökningen kommer att bli är
dessutom oklart. Samtidigt har åtgärder vidtagits som ökat resurserna. Trots
detta har balanserna fortsatt att stiga. De långa väntetiderna för samtliga berörda
är orimliga.
Eftersom allt tyder på att arbetsbördan fortsätter att öka finns anledning att även
fortsättningsvis utveckla formerna för granskningsarbetet. En viktig fråga blir
därför att följa upp erfarenheter av den förenklade granskning som införts.
Vidare bör även andra kommuners förändrade arbete studeras. Detta torde dock
inte alls förslå. Den hittills ökade verksamheten och den ökning som förväntas
innebär att överförmyndarens kansli måste ges en permanent förstärkning. Det
bör vara rimligt att nuvarande personalstyrka (5,5 tjänster) permanentas. En
sådan nivå tillsammans med en fortsatt utveckling av ställföreträdarnas redovisning och myndighetens granskning borde sammantaget skapa möjlighet till
acceptabla handläggningstider. Av särskild vikt är den information som ställföreträdarna får och de krav på underlag som de ska ta fram.
För att ta bort de nu överskjutande balanserna måste en särskild kampanj
genomföras. Det kan bara ske om extra personal tillförs myndigheten under en
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tidsperiod. Detta innebär sammantaget att nuvarande budget måste förstärkas
motsvarande personalförstärkningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

överförmyndarnämndens kansli från årsskiftet organisatoriskt överförs till
bygg- och miljökontorets informations- och konsumentavdelning med
avdelningschefen som närmaste chef

att

personalstyrkan vid överförmyndarnämndens kansli fastställs till
5,5 tjänster

att

uppdra åt byggnadsnämnden att vidta åtgärder för att arbeta bort överskjutande ärendebalanser

att

anslag för överförmyndarnämndens kansli överförs från socialnämndens
budget till byggnadsnämndens budget samtidigt som den förstärks motsvarande utökningen av personal.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____
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031.211

Förvärv av markanläggningar i Bergsbyn
Kommunledningskontoret redovisar att Bergsbyns sportklubb har fått ekonomiska problem som man inte längre kan klara utan externt bistånd.
Kommunledningskontoret föreslår att föreningens likviditet ska klaras genom
att kommunen förvärvar föreningens markanläggningar omfattande fyra
fotbollsplaner och en ishockeybana vid Bergsvallen i Bergsbyn för 600 000
kronor. Samtidigt ges föreningen en nyttjanderätt till anläggningarna som gör att
föreningen kan fortsätta sin verksamhet som tidigare. I gengäld ska föreningen
betala 35 000 kronor per år under 20 år till kommunen. På så sätt sker på sikt en
återbetalning. Beroende på den ekonomiska situationen kommer föreningen att
förändra sin verksamhetsstyrning och minska sin näringsverksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

förvärva markanläggningar av Bergsbyns sportklubb för 600 000 kronor
att täckas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2006 års budget

att

upplåta en nyttjanderätt till föreningen med en årlig ersättning om 35 000
kronor.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

KF § 259
KS § 442
AU § 937

Dnr 2006.807

68

031.211

Förvärv av fastigheten Skellefteå Byske 65:1
Kommunledningskontoret redovisar att fastigheten Byske 65:1 är utbjuden till
försäljning via mäklare. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus samt ett fristående uthus med sovstuga. Dess areal är 3 326 m2.
Då hela fastigheten är belägen på parkmark bör kommunen förvärva fastigheten
för detaljplanens genomförande.
Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 192 000 kronor. Säljaren hade överenskommit om ett pris om 335 000 kronor med en intressent.
Preliminära köpehandlingar har nu upprättats mellan säljarna och kommunen.
Köpeskillingen i köpehandlingarna har föreslagits uppgå till 335 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna förvärvet av Byske 65:1 och köpeskillingen om 335 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____
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062.350

Omdisponering av investeringsanslag, tekniska nämnden
Tekniska kontoret anför att i höstens anläggningsprogram för tekniska kontoret
ingår två projekt där budgetkalkylerna avviker från nu framtagna produktionskalkyler. Det ena projektet är nybyggnad av återvinningscentral i Bureå som
kommer att påbörjas under hösten och färdigställas till våren. Investeringskostnaden för denna har ökat från tidigare beräknat 2 500 000 kronor till 2 800 000
kronor. Fördyringen är främst förorsakad av besvärligare markförhållanden än
beräknat. Tilläggskostnaden, 300 000 kronor, föreslås omdisponeras från tidigare budgeterat anslag för Degermyrans ÅVC.
Ny avloppsledning i Strandgatan är kostnadsberäknat till 3 000 000 kronor och
visar sig nu när produktionskalkylen är framtagen att totalkostnaden beräknas
uppgå till 3 700 000 kronor. Kostnadsfördyringen beror bl a på besvärligare
geotekniska förhållanden samt besvärlig framkomlighet inom Nordanåområdet.
700 000 kronor föreslås omdisponeras från särskilt budgeterat anslag för
Utbyggnad av dagvattenledningar inom Norrböleområdet.
Tekniska nämnden beslutade 2006-10-23, § 221,
att

föreslå kommunfullmäktige att 300 000 kronor får omdisponeras ur tidigare särskilt budgeterat anslag för Degermyrans ÅVC till ny ÅVC i Bureå

att

900 000 kronor omdisponeras från särskilt budgeterat anslag för Utbyggnad dagvattenledningar Norrböle till projektet Ny avloppsledning i
Strandgatan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna omdisponeringarna.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
_____
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002.900

Ordning för inkallande av ersättare
I 6 kap 9 och 10 § kommunallagen anges att om ersättare ej väljes proportionellt
ska vid valet även bestämmas den ordning i vilken de ska inkallas till
tjänstgöring.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att

följande regler för ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för de val
av nämnder och styrelser som förrättas av kommunfullmäktige under
valperioden 2007-01-01 – 2010-12-31:
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp

Inträder ersättare i nedan angiven
partigruppsordning

s
fp
kd
m
v
c
mp

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

Inom partigrupp inträder ersättare i första hand från samma valkrets och i
andra hand i den ordning de upptagits i protokollet.
Detta tillvägagångssätt ska tillämpas om det inte i lag eller författning inte
föreskrivs annat rörande ersättares inkallande till tjänstgöring.
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yrkar Lars Åhman att för
folkpartiet ska (s) och (v) byta plats.
Hans-Eric Wallin yrkar att för vänsterpartiet ska (mp) och (s) byta plats.
Ordföranden ställer först valberedningens förslag och Lars Åhmans yrkande var
för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit Lars
Åhmans yrkande.
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Ordföranden ställer sist valberedningens förslag och Hans-Eric Wallins yrkande
var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit
Hans-Eric Wallins yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att

följande regler för ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för de val
av nämnder och styrelser som förrättas av kommunfullmäktige under
valperioden 2007-01-01 – 2010-12-31:
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp

Inträder ersättare i nedan angiven
partigruppsordning

s
fp
kd
m
v
c
mp

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

Inom partigrupp inträder ersättare i första hand från samma valkrets och i
andra hand i den ordning de upptagits i protokollet.
Detta tillvägagångssätt ska tillämpas om det inte i lag eller författning inte
föreskrivs annat rörande ersättares inkallande till tjänstgöring.
_____
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011.95

Val av revisorer, ledamöter och ersättare i nämnderna och
andra organ fr o m 2007
Valberedningen har upprättat förslag till val i styrelser och nämnder för den
valperiod som inleds vid årsskiftet.
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justering (sign)
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Revisorer 07010 - 101231
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1988-10-25, § 302, utses för fyra år sju revisorer och sju
ersättare. Kommunfullmäktige utser sammankallande vid första sammanträdet.
Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Fr o m 2007 gäller att endast ordinarie revisorer väljs och minst fem. Nytt är också att revisorer
inte får ha uppdrag i nämnd eller bolagsstyrelse.
Ordförande
Nordenstam Thomas (kd), Lidvägen 15, 930 10 Lövånger,
Vice ordförande Melander Jan-Anders (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Revisor
Paavola Ulla (s), Ö Falmark 123, 931 92 Skellefteå,
Ericson Kjell (s), Villagatan 4 A, 931 62 Skellefteå,
Cohen Philip (fp), Nybyggargatan 26, 931 54 Skellefteå,
Karlsson Yvonne (c), Vebomark 47, 930 10 Lövånger,
Wikström Erik (v), Haxgatan 25, 932 34 Örviken,
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Kommunstyrelsen 070101 - 101231
Enligt kommunfullmäktige 1985-02-26, § 31, består kommunstyrelsen av femton ledamöter och
nio ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Öhlund Bert (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Vice ordförande Wallin Hans-Eric (v), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Ledamöter
Classon Harriet (s), KLK/personalavd, 931 85 Skellefteå,
Stefansson Torvald (s), Svarttjärn 155, 931 93 Skellefteå,
Persson Sonja (s), Hebbersfors 49, 934 94 Kåge,
Wikström Jens (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Håkansson Lena (s), Markvägen 8, 934 32 Kåge,
Karambotis Joseph (s), Humlegatan 3 F, 931 39 Skellefteå,
Åström Ann (s), Trappgatan 15, 930 47 Byske,
Lindh Håkan (fp), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Åhman Lars (fp), Dahlbergsgatan 1, 931 33 Skellefteå,
Lindahl Heléna (c), Gruvbergsvägen 17, 937 33 Bygdsiljum,
Vidmark Kenneth (kd), Åliden 105, 936 91 Boliden,
Nilsson Bo (m), Hökmark 237, 930 10 Lövånger,
Hård Anders (mp), V Skråmträsk 54, 931 96 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Markstedt Bengt (s), Stackgrönnan 14, 931 91 Skellefteå,
Johansson Rose-Marie (s), Majorsvägen 1, 932 35 Ursviken,
Andersson Rickard (s), Ljusvattnet 241, 937 91 Burträsk,
Mannberg Thomas (s), Furugatan 24, 931 41 Skellefteå,
Lindbäck Per (s), Norrbölegatan 20, 931 41 Skellefteå,
Öhgren Daniel (c), Annastigen 28, 931 70 Skellefteå,
Hansson Agneta (v), Socialnämnden, 931 85 Skellefteå,
Wikstén Maria (kd), Lavgatan 7, 931 70 Skellefteå,
Löwenhöök Andreas (m), Klosterskäret 1, 930 15 Bureå,

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

Barn- och grundskolenämnd 070101 - 101231
Kommunfullmäktige väljer elva ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser
ordförande och vice ordförande (KF 1991-04-29, § 141).
Ordförande
Marklund Maria (s), Norra Yttervik 123, 931 91 Skellefteå,
Vice ordförande Lundqvist Jörgen (v), Fäbodgatan 60, 931 56 Skellefteå,
Ledamöter
Lundgren Jan (s), Lokmakargatan 13, 931 54 Skellefteå,
Larsson Mari-Louise (s), Ringen 23, 936 31 Boliden,
Johansson Jan (s), Innansjön 106, 937 94 Burträsk,
Zingmark Margareth (s), Semestergatan 28, 931 52 Skellefteå,
Mnad Kamel (s), Storkågevägen 44, 934 32 Kåge,
Gustafsson Åsa (fp), Solbacksgatan 9, 937 32 Burträsk,
Lidén Hedström Marie (c), Haxgatan 4, 932 34 Örviken,
Hägglund Lennart (kd), Lägergatan 8, 930 47 Byske,
Hedström Gunilla (m), Boviken 287, 931 99 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Andersson Gunilla (s), Floravägen 45, 931 39 Skellefteå,
Stenberg Fredrik (s), Kadettgatan 29, 932 35 Ursviken,
Lindström Ulrika (s), Boviken Pl 210, 931 99 Skellefteå,
Andersson Per-Erik (s), Rosgatan 2, 931 39 Skellefteå,
Lundmark David (fp), Lövstigen 18, 931 64 Skellefteå,
Eklund Per (c), Gruvbergsvägen 36, 937 33 Bygdsiljum,
Lindgren Catarina (v), Skråmträskvägen 51, 931 64 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande

75

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

Byggnadsnämnd 070101 - 101231
(Tillika naturvårdsnämnd)
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1979-04-26, § 104, består byggnadsnämnden av elva
ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Burman Lorents (s), Lillkågeträsk 24, 934 94 Kåge,
Vice ordförande Östlund Anders (fp), Tjärn 255, 931 91 Skellefteå,
Ledamöter
Westerlund Ann-Christin (s), S Ersmark 460, 934 41 Ersmark,
Holmlund Gunnar (s), Skomakarvägen 10, 931 98 Skellefteå,
Burman-Ljungblad Agneta (s), Stenbackavägen 64, 931 42 Skellefteå,
Håkansson Jan (s), Bleckslagargatan 14, 934 31 Kåge,
Syrjälä Raija (s), Strömforsvägen 60, 936 91 Boliden,
Axelsson Stig (c), Bygdegatan 16, 937 33 Bygdsiljum,
Nordvik Enar (v), Kågevägen 22, 931 37 Skellefteå,
Dahlberg Birgitta (kd), Rosgatan 24, 931 39 Skellefteå,
Lindgren David (m), Ö Falmark 64, 931 92 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Lundmark Carl-Göran (s), Bodbysund 258, 937 93 Burträsk,
Westermark Anna (s), Myntgatan 61, 2 tr, 931 48 Skellefteå,
Hjelte David (s), Albackagränd 2, 931 91 Skellefteå,
Swärd Monica (s), Bolidengatan 34, 932 32 Skelleftehamn,
Wikström Daniela (fp), Kaplansvägen 7, 931 44 Skellefteå,
Bergmark Kjell (c), Uppfinnarvägen 44, 931 42 Skellefteå,
Nygren Martina (mp), Västra Hökmark 232, 930 10 Lövånger ,

Utdragsbestyrkande

76

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

Fastighetsnämnd 070101 - 101231
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1998-03-24, § 56, ska fastighetsnämnden bestå av nio
ledamöter och fem ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Bergman Stefan (s), Tröskargatan 19, 931 53 Skellefteå,
Vice ordförande Ershag Jan-Erik (kd), Ålund 317, 930 47 Byske,
Ledamöter
Lundström Britt-Marie (s), N Ågatan 25, 930 15 Bureå,
Gustavsson Karl-Erik (s), Brödrahemsgatan 18 , 932 36 Ursviken,
Lundgren Margareta (s), Fällbäcken 15, 931 99 Skellefteå,
Ignberg Robert (s), Södergatan 18, 931 62 Skellefteå,
Lundberg Chatarina (fp), Talliden, 930 55 Jörn,
Holmkvist Leif (c), Storgatan 32, 934 32 Kåge,
Engman Jan-Erik (mp), N Yttervik 127, 931 91 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Carlstén Lillian (s), Amerikavägen 9 C, 931 55 Skellefteå,
Barrljung Fredrik (s), Talliden 71, 930 55 Jörn,
Larsson Elsy (s), Tenorvägen 46, 931 46 Skellefteå,
Lundgren Erik (fp), Lästvägen 5, 931 98 Skellefteå,
Vesterberg Nils E (m), Plangatan 8, 931 62 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

78

Fritidsnämnd 070101 - 101231
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1979-04-26, § 104, består fritidsnämnden av elva ledamöter
och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Öberg Leif (s), Hemmansgatan 183, 931 56 Skellefteå,
Vice ordförande Wallström Joakim (v), Frostkåge 280, 934 92 Kåge,
Ledamöter
Lindström Gunilla (s), Linjegatan 19, 934 41 Ersmark,
Lövbom Helge (s), Bäckvägen 19, 930 15 Bureå,
Edlund Gun (s), Ögatan 30, 932 35 Ursviken,
Ådin Daniel (s), Krongatan 4, 931 48 Skellefteå,
Stenlund Åsa (s), Aldergatan 14, 931 35 Skellefteå,
Löfmark Roland (fp), Bladgatan 230, 931 58 Skellefteå,
Möller Torbjörn (c), Bodbysund 214, 937 93 Burträsk,
Marksén Peter (kd), Frögatan 325, 931 55 Skellefteå,
Söderberg Johan (m), Krongatan 16, 931 48 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Långström Fredrik (s), Fältjägarvägen 6, 931 44 Skellefteå,
Stenström Gunilla (s), Bissjön 90, 930 10 Lövånger,
Nor Mustafa (s), Orkestervägen 80, 931 46 Skellefteå,
Lundmark Johanna (s), Patrongatan 23, 930 47 Byske,
Ekersund Bitte (fp), Östra Nygatan 96, 931 35 Skellefteå,
Enkvist Anna (c), S Brönet 38, 934 93 Kusmark,
Tukia Daniel (mp), Bönhusvägen 14, 931 98 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

79

Tekniska nämnden 070101 - 101231
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1998-03-24, § 56, består tekniska nämnden av elva ledamöter
och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2006-09-19, § 158, upphör räddningsnämnden och
sotningsnämnden och båda nämndernas uppgifter överförs till tekniska nämnden
fr o m 2007-01-01.
Ordförande

Burström Ola (s), Väststigen 5, 931 56 Skellefteå,

Vice ordförande Hård Anders (mp), V Skråmträsk 54, 931 96 Skellefteå,
Ledamöter
Barrljung Sonja (s), Järnvägsgatan 28, 930 55 Jörn,
Granström Christer (s), Fodergränd 26, 931 53 Skellefteå,
Kannon Iris (s), Lappvik 14, 930 10 Lövånger,
Larsson Peter (s), Furuögrundsvägen 5, 930 47 Byske,
Andersson Harriet (s), Grönnagatan 13, 931 91 Skellefteå,
Engström Roland (fp), Mobackavägen 9, 931 45 Skellefteå,
Wiksten Gunnar (c), Häggbärsgatan 4, 934 91 Kåge,
Norström Johan (kd), Krokgränd 8, 934 94 Kåge,
Andersson Henry (m), Stensträsk 29, 937 92 Burträsk,
Ersättare

Justering (sign)

Pettersson Rickard (s), Smältaregatan 9 B, 932 32 Skelleftehamn,
Berggren Boel (s), Nygatan 54, 2 tr, 931 30 Skellefteå,
Bystedt Mikael (s), Hömyrvägen 6, 930 15 Bureå,
Johansson Gun-Marie (s), Fältjägarvägen 37 A, 931 44 Skellefteå,
Tjärnström Jörgen (fp), Krongatan 16, 931 48 Skellefteå,
Rutdal Anders (c), Hemgårdsgatan 103, 934 31 Kåge,
Carlsson Lars (v), Tubvägen 5, 931 45 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

Gymnasienämnd 070101 - 101231
Kommunfullmäktige väljer elva ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser
ordförande och vice ordförande (KF 1991-04-29, § 141).
Ordförande
Almgren Bertil (s), Nyponvägen 55, 931 49 Skellefteå,
Vice ordförande Vidmark Kenneth (kd), Åliden 105, 936 91 Boliden,
Ledamöter
Parbring Lilian (s), Sunnanågatan 27, 931 64 Skellefteå,
Wikström Ingemar (s), Långträsk 6, 937 95 Burträsk,
Degerman Marlene (s), Magasinsgatan 7, 930 55 Jörn,
Dahlgren Joakim (s), Kvistgatan 36, 931 58 Skellefteå,
Nyhlén Britt-Marie (s), Öhgrensgatan 29, 931 54 Skellefteå,
Engström Stina (fp), Mobackavägen 9, 931 45 Skellefteå,
Lindahl Heléna (c), Gruvbergsvägen 17, 937 33 Bygdsiljum,
Larsson Ulrika (v), Strandgatan 25, 3 tr., 931 31 Skellefteå,
Löwenhöök Andreas (m), Klosterskäret 1, 930 15 Bureå,
Ersättare

Justering (sign)

Svedjevik Anders (s), Utkiksvägen 1, 932 35 Ursviken,
Hedlund Karin (s), Gäddträskvägen 9, Renström, 936 93 Boliden,
Eriksson Joacim (s), Floravägen 17, 931 39 Skellefteå,
Rehnfors Gurli (s), Långviken 18, 931 92 Skellefteå,
Vukovic Vensan (fp), Norra Stationsgatan 5, 931 41 Skellefteå,
Sundbom Carina (c), S Hedensbyn 49, 931 91 Skellefteå,
Wikström Maalin (mp), Getbergsvägen 12, 931 39 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

Konsumentnämnd 070101 - 101231
(tillika förtroendenämnd från 1993-01-01 - KF 1992-10-20, § 300)
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1975-09-18, § 233, består konsumentnämnden av sju
ledamöter och tre ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Stenberg Valter (s), Jössgatan 5, 934 32 Kåge,
Vice ordförande Johansson Agda (c), Skråmträskvägen 40, 931 64 Skellefteå,
Ledamöter
Sehlstedt Ann-Sofi (s), Filgatan 11, 930 15 Bureå,
Lidman Lars-Erik (s), Jörnsvägen 1 A, 934 32 Kåge,
Lillbacka Carina (s), Bygdeträsk 56, 937 94 Burträsk,
Berglund Marie (v), Utkiksvägen 8, 932 35 Ursviken,
Öhmark Elisabet (m), Bodan 37, 930 10 Lövånger,
Ersättare

Justering (sign)

Hedman Kristina (s), Brunnsgatan 12, 931 33 Skellefteå,
Lindh Styrbjörn (s), Klockarbergsvägen 14, 931 44 Skellefteå,
Jonsson-Öberg Ulrica (fp), Brännavägen 38, 931 44 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

82

Kulturnämnd 070101 - 101231
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1979-04-26, § 104, består kulturnämnden av elva ledamöter
och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Johansson Göte (s), Lägergatan 29, 930 47 Byske,
Vice ordförande Hanseklint Kjell (v), Gammelvägen 16, 931 98 Skellefteå,
Ledamöter
Lorentsson Ulla (s), Markisgatan 3, 937 32 Burträsk,
Olsson Allan (s), Vallen 138, 931 93 Skellefteå,
Nyström Anna (s), Norra Byske By 7, 930 47 Byske,
Fredriksson Örjan (s), Kågevägen 38 A, 931 38 Skellefteå,
Sundberg Gun (s), Björkhammarg 15 B, 932 31 Skelleftehamn,
Berggård Helmi (fp), Liftstigen 12, 931 51 Skellefteå,
Skogh-Wikström Siri (c), Backen 39, 930 10 Lövånger,
Keller Rosalie (kd), Drängsmark 132, 934 96 Kåge,
Ellegard Åsa (m), Allvädersgränd 61, 931 52 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Degerman Ulf (s), Scharinsvägen 38, 932 37 Ursviken,
Forsberg Sickan (s), Hagtornsgatan 37, 932 37 Ursviken,
Jonsson Pontus (s), Nybyggargatan 19, 931 54 Skellefteå,
Lundberg Carin (s), Edénsgatan 11, 931 44 Skellefteå,
Stäck Johan (fp), Ö Nygatan 94, 931 35 Skellefteå,
Hedman Gunnar (c), Sjön 70, 931 94 Skellefteå,
Sohrabi Farideh (v), Frögatan 178, 931 55 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

83

Miljönämnd 070101 - 101231
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1994-12-13, § 356, består miljönämnden av elva ledamöter
och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Köhler Katarina (s), Skärgatan 17, 932 35 Ursviken,
Vice ordförande Brännström Lars-Olof (c), Borggatan 20, 932 33 Skelleftehamn,
Ledamöter
Granlund Stig (s), Dungatan 19, 932 31 Skelleftehamn,
Hedman Carola (s), Frostkåge 239, 934 92 Kåge,
Sehlin Niklas (s), Mastgatan 19, 932 34 Örviken,
Hedkvist Maria (s), Spisen 108, 934 32 Kåge,
Lindström Börje (s), Björkgatan 5, 930 15 Bureå,
Gustavsson Lennart (fp), Tuvan 59, 931 91 Skellefteå,
Risan Pia (v), Haxgatan 17, 932 34 Örviken,
Lundberg Håkan (kd), Barrgatan 31, 930 55 Jörn,
Lindström Kjell (m), Kaplansvägen 13, 931 44 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Fahlesson Evelina (s), Villavägen 12, Renström, 936 93 Boliden,
Dahlström Rickard (s), Strömforsvägen 41, 936 91 Boliden,
Viklund Annika (s), Medlevägen 104, 931 98 Skellefteå,
Pettersson Bo-Gunnar (s), Västergatan 17, 931 62 Skellefteå,
Nyman Jens (fp), Norra Järnvägsgatan 23, 931 41 Skellefteå,
Steinvall Vivian (c), Tarsmyran 9, 934 94 Kåge,
Engman Jan-Erik (mp), N Yttervik 127, 931 91 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

Personalnämnd 070101 - 101231
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-04-16, § 82, ska personalnämnden bestå av fem
ledamöter och fem ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Classon Harriet (s), KLK/personalavd, 931 85 Skellefteå,
Vice ordförande Gustafsson Åsa (fp), Solbacksgatan 9, 937 32 Burträsk,
Ledamöter
Marklund Alf (s), Karlgårdsvägen 16, 931 62 Skellefteå,
Burvall Lennart (s), Fiskarvägen 4, 930 15 Bureå,
Larsson Stålbert Caroline (kd), Fäbodgatan 9, 931 56 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Nyman Annika (s), Mycklevägen 111, 931 98 Skellefteå,
Stefansson-Nilsson Helena (s), Tampgränd 6, 931 91 Skellefteå,
Teglund Tomas (s), Storgatan 34, 936 31 Boliden,
Stefansson Stig (c), Svarttjärn 139, 931 93 Skellefteå,
Grape Ulf (m), Östra Nygatan 123, 931 35 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

Socialnämnd 070101 - 101231
Kommunfullmäktige väljer elva ledamöter och sju ersättare (KF 1991-04-29, § 141).
Ordförande
Åström Gunilla (s), Socialnämnden, 931 85 Skellefteå,
Vice ordförande Hansson Agneta (v), Socialnämnden, 931 85 Skellefteå,
Ledamöter
Fahlesson Kenneth (s), Villavägen 12 (Renström), 936 93 Boliden,
Kulin Ulla-Britt (s), Grubbedalsvägen 4, 930 10 Lövånger,
Lind Torgny (s), V Hjoggböle 249, 931 94 Skellefteå,
Andersson Karin (s), Fältjägarvägen 6, 931 44 Skellefteå,
Desai Jagdish (s), Travvägen 30, 931 63 Skellefteå,
Burström Birgitta (fp), Mossgatan 4, 931 70 Skellefteå,
Björck Christina (c), Holmgatan 66, 931 54 Skellefteå,
Wikstén Maria (kd), Lavgatan 7, 931 70 Skellefteå,
Lindgren Anette (m), Ö Fahlmark 64, 931 92 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Stenlund Micael (s), Semestergatan 16, 931 52 Skellefteå,
Olofsson Tanja (s), S. Lasarettsvägen 3, 931 32 Skellefteå,
Nyhlén Bernt (s), Ögrensgatan 29, 931 54 Skellefteå,
Sandström Gunnel (s), Bäckliden Lidtorp 6, 930 47 Byske,
Westerberg Andreas (fp), Tröskargatan 17, 931 53 Skellefteå,
Öhgren Daniel (c), Annastigen 28, 931 70 Skellefteå,
Söderström Chatarina (mp), Lönngatan 14, 931 35 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19
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Valnämnd 070101 - 101231
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1979-04-26, § 104, består valnämnden av sju ledamöter och
sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Brännström Siv (s), Savstigen 16, 931 52 Skellefteå,
Vice ordförande Wikstén Maria (kd), Lavgatan 7, 931 70 Skellefteå,
Ledamöter
Bergman Lennart (s), Karlgårdsvägen 8, 931 62 Skellefteå,
Blomqvist Katarina (s), Blockletargatan 1, 936 32 Boliden,
Norén Kjell (s), Sörbygatan 25, 934 31 Kåge,
Hansson Agneta (v), Socialnämnden, 931 85 Skellefteå,
Nilsson Bo (m), Hökmark 237, 930 10 Lövånger,
Ersättare

Justering (sign)

Nilsson-Holmquist Solveig (s), Bodbysund 29, 937 93 Burträsk,
Ådin Sture (s), Orkestervägen 30, 2 tr, 931 46 Skellefteå,
Rynbäck Rita (s), Medlevägen 184, 931 98 Skellefteå,
Hedlund Lars-Åke (s), Gäddträskvägen 9, Renström, 936 93 Boliden,
Bråndal Ulla (fp), Jägarvägen 11, 937 32 Burträsk,
Lindberg Gudrun (c), N Åbyn 228, 931 91 Burträsk,
Saarinen Ingegerd (mp), Karlgårdsvägen 1, 931 62 Skellefteå

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19

Överförmyndarnämnd 070101 - 101231
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2006-12-19 ska överförmyndarnämnden bestå av sju
ledamöter och tre ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Stenberg Valter (s), Jössgatan 5, 934 32 Kåge,
Vice ordförande Johansson Agda (c), Skråmträskvägen 40, 931 64 Skellefteå,
Ledamöter
Sehlstedt Ann-Sofi (s), Filgatan 11, 930 15 Bureå,
Lidman Lars-Erik (s), Jörnsvägen 1 A, 934 32 Kåge,
Lillbacka Carina (s), Bygdeträsk 56, 937 94 Burträsk,
Berglund Marie (v), Utkiksvägen 8, 932 35 Ursviken,
Öhmark Elisabet (m), Bodan 37, 930 10 Lövånger,
Ersättare

Justering (sign)

Hedman Kristina (s), Brunnsgatan 12, 931 33 Skellefteå,
Lindh Styrbjörn (s), Klockarbergsvägen 14, 931 44 Skellefteå,
Jonsson-Öberg Ulrica (fp), Brännavägen 38, 931 44 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
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Fastighets AB Polaris 070101 - 101231
Kommunfullmäktige väljer styrelse och en lekmannarevisor för den tid fullmäktige bestämmer.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1994-12-14, § 303, ska styrelsen bestå av sju ledamöter och
tre ersättare. Kommunfullmäktige beslutade 1974-08-22, § 239, att ersättarna ska kallas till
sammanträdena.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-12-19, § 290, att i uppdraget som lekmannarevisor ingår
även revision av Företagen 3 AB.
Kommunstyrelsen utser ombud att företräda kommunens aktier vid
bolagsstämma.
Ordförande
Öhlund Bert (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Vice ordförande Vidmark Kenneth (kd), Åliden 105, 936 91 Boliden,
Ledamöter
Rådström Britta (s), Parkvägen 5, 932 33 Skelleftehamn,
Karlsson Benny (s), Myntgatan 5 K, 931 48 Skellefteå,
Krekula Ann-Helen (s), Knutgatan 15, 931 42 Skellefteå,
Gabrielsson Tore (c), Selet 229, 930 10 Lövånger,
Wallin Hans-Eric (v), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Hajdarpasic Asmir (s), Daggstigen 21, 931 51 Skellefteå,
Karlsson Åsa (s), Skråmträsk 68, 931 96 Skellefteå,
Wikman Glenn (fp), Stenbackavägen 17, 931 42 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-12-19
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Skelleftebostäder AB 070101 - 101231
Kommunfullmäktige väljer styrelse och en lekmannarevisor för den tid fullmäktige bestämmer.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1994-06-22, § 191, ska styrelsen bestå av sju ledamöter och
tre ersättare. Kommunfullmäktige beslutade 1974-08-22, § 239, att ersättarna ska kallas till
sammanträdena.
Kommunstyrelsen utser ombud att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.
Ordförande
Granström Alf (s), Furunäsgatan 6, 932 37 Ursviken,
Vice ordförande Vallmark Kurt (c), Ragvaldsträsk 254, 931 95 Skellefteå,
Ledamöter
Melander Susanne (s), Storgatan 93 BV, 931 35 Skellefteå,
Marklund Mattias (s), Rotegatan 15, 930 47 Byske,
Kulin Ulla-Britt (s), Grubbedalsvägen 4, 930 10 Lövånger,
Vakant (fp)
Lindqvist Benny (mp), Holmgatan 60, 931 54 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Wahlberg Mats (s), Flottarvägen 8, 931 91 Skellefteå,
Hedlund Agneta (s), Karlgårdsvägen 16, 931 62 Skellefteå,
Johansson Christer (kd), Långgatan 3, 931 45 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande
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Skelleftebuss AB 070101 - 101231
Kommunfullmäktige väljer styrelse och en lekmannarevisor för den tid fullmäktige bestämmer.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1993-12-14, § 303, ska styrelsen bestå av fem ledamöter och
tre ersättare. Kommunfullmäktige beslutade 1974-08-22, § 239, att ersättarna ska kallas till
sammanträdena.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-12-19, § 290, att i uppdraget som lekmannarevisor ingår
även revision av Lövånger Trafik AB.
Kommunstyrelsen utser ombud att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.
Ordförande
Eriksson Carina (s), Allvädersgränd 45, 931 52 Skellefteå,
Vice ordförande Öhmark Jan (m), Bodan 39, 930 10 Lövånger,
Ledamöter
Segerstedt Robert (s), Finnforsfallet 35, 936 92 Boliden,
Marklund Roger (s), N Järnvägsgatan 13, 931 41 Skellefteå,
Stenman Bernt-Olov (fp), Jörnsvägen 13, 934 32 Kåge,
Ersättare

Justering (sign)

Hänström Lars (s), Sidstigen 26, 931 56 Skellefteå,
Janson Gun-Britt (s), Svangatan 9, 932 31 Skelleftehamn,
Wallgren Hans (kd), Bäckvägen 7, 930 15 Bureå,

Utdragsbestyrkande
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Skellefteå Kraft AB 070101 - 101231
Kommunfullmäktige utser styrelse och en lekmannarevisor för den tid fullmäktige bestämmer.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1998-03-24, § 56, ska styrelsen bestå av sju ledamöter och
tre ersättare. Kommunfullmäktige beslutade 1974-08-22, § 239, att ersättarna ska kallas till
sammanträdena.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-12-19, § 290, att i uppdraget som lekmannarevisor ingår
även revision av Skellefteå Kraft AB:s direkt och indirekt helägda rörelsedrivande dotterföretag.
Kommunstyrelsen utser ombud att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.
Ordförande
Forssell Christer (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå,
Vice ordförande Hartman Ulf (c), Sävenäsvägen 18, 932 31 Skelleftehamn,
Ledamöter
Sehlstedt Siv (s), Frostkåge 444, 934 92 Kåge,
Högdahl Rolf (s), S Ringvägen 5, 932 33 Skelleftehamn,
Bergkvist Mona (s), Medlevägen 144, 931 98 Skellefteå,
Risan Pia (v), Haxgatan 17, 932 34 Örviken,
Grape Ulf (m), Östra Nygatan 123, 931 35 Skellefteå,
Ersättare

Justering (sign)

Lindberg Robert (s), Kamvägen 7, 937 31 Burträsk,
Klippmark Susanne (s), Ängesvägen 8 B, 931 39 Skellefteå,
Söderström Tore (fp), Liftstigen 11, 931 51 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande
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Skellefteå Museum AB 070101 - 101231
Kommunfullmäktige utser styrelse och en lekmannarevisor för den tid fullmäktige bestämmer.
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av sju ledamöter och sju ersättare.
Kommunfullmäktige utser tre ledamöter och tre ersättare varav en ordförande.
Styrelsen väljs från tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa
val till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen utser ombud att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.
Ordförande
Ledamöter

Lundberg Carin (s), Edénsgatan 11, 931 44 Skellefteå,
Parbring Kjell (s), Sunnanågatan 27, 931 64 Skellefteå,
Lundqvist Inger (fp), N Ågatan 8, 930 15 Bureå,

Ersättare

Larsson Ludmila (s), Orkestervägen 62, 931 46 Skellefteå,
Nyhlén Bernt (s), Ögrensgatan 29, 931 54 Skellefteå,
Keller Rosalie (kd), Drängsmark 132, 934 96 Kåge,

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Skellefteå stadshus AB 070101 - 101231
Kommunfullmäktige utser styrelse och en lekmannarevisor för den tid fullmäktige bestämmer.
Kommunfullmäktige beslutade 1974-08-22, § 239, att ersättarna ska kallas till sammanträdena.
Enligt kommunens styrprinciper (kommunfullmäktige 2006-10-24, § 183) ska styrelsen bestå av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktige utser ombud att företräda kommunens
aktier vid bolagsstämma.
Ordförande
Öhlund Bert (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Vice ordförande Wallin Hans-Eric (v), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Ledamöter
Classon Harriet (s), KLK/personalavd, 931 85 Skellefteå,
Wikström Jens (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Åström Ann (s), Trappgatan 15, 930 47 Byske,
Lindh Håkan (fp), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Lindahl Heléna (c), Gruvbergsvägen 17, 937 33 Bygdsiljum,
Ersättare

Stefansson Torvald (s), Svarttjärn 155, 931 93 Skellefteå,
Persson Sonja (s), Hebbersfors 49, 934 94 Kåge,
Karambotis Joseph (s), Humlegatan 3 F, 931 39 Skellefteå,
Håkansson Lena (s), Markvägen 8, 934 32 Kåge,
Vidmark Kenneth (kd), Åliden 105, 936 91 Boliden,
Nilsson Bo (m), Hökmark 237, 930 10 Lövånger,
Hård Anders (mp), V Skråmträsk 54, 931 96 Skellefteå,

Ombud

Westerlund Ann-Christin (s), S Ersmark 460, 934 41 Ersmark

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Skeria Utveckling AB 070101 - 101231
Kommunfullmäktige utser styrelse och en lekmannarevisor för den tid fullmäktige bestämmer.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-12-18, § 295, ska styrelsen bestå av lägst en och högst
fyra ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutade 1974-08-22, § 239, att ersättarna ska kallas till sammanträdena.
Kommunstyrelsen utser ombud att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.
Ledamot
Ersättare

Justering (sign)

Öhlund Bert (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Lindahl Heléna (c), Gruvbergsvägen 17, 937 33 Bygdsiljum,

Utdragsbestyrkande
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Västerbottensteatern AB 070101 - 101231
Kommunfullmäktige utser styrelse och en lekmannarevisor för den tid fullmäktige bestämmer.
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av sju ledamöter och sju ersättare.
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter och tre ersättare, varav en vice ordförande.
Styrelsen väljs från tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa
val till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen utser ombud att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.
Vice ordförande Feldhaus-Karlsson Kerstin (s), Bockholmsvägen 4 A, 931 62 Skellefteå,
Ledamöter
Svensson Pernilla (s), Åsgatan 35 C, 931 40 Skellefteå,
Bråndal Ulla (fp), Jägarvägen 11, 937 32 Burträsk,
Ersättare

Justering (sign)

Furberg Göran (s), Hotellvägen 40, 932 33 Skelleftehamn,
Lundström Marianne (s), Jungmansvägen 7, 932 31 Skelleftehamn,
Hedström Gunilla (m), Boviken 287, 931 99 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknadsnämnden 070401 - 101231
Kommunfullmäktige nominerar sju ledamöter av tretton inklusive ordförande.
Länsarbetsnämnden utser övriga ledamöter. (KF 1996-09-17, § 244).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2000-12-19, § 1093, att nominera sju ledamöter.
Ordförande
Classon Harriet (s), KLK/personalavd, 931 85 Skellefteå,
Vice ordförande Hanseklint Kjell (v), Gammelvägen 16, 931 98 Skellefteå,
Ledamöter
Almgren Bertil (s), Nyponvägen 55, 931 49 Skellefteå,
Åström Gunilla (s), Socialnämnden, 931 85 Skellefteå,
Markstedt Bengt (s), Stackgrönnan 14, 931 91 Skellefteå,
Johnsson Janet (fp), Industrivägen 20, 931 33 Skellefteå,
Lindahl Heléna (c), Gruvbergsvägen 17, 937 33 Bygdsiljum,

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Bottenvikens Stuveri AB 070101 - 101231
Kommunfullmäktige utser för fyra år ett ombud och en ersättare.
Ombud
Ersättare för
ombud

Burström Ola (s), Väststigen 5, 931 56 Skellefteå,
Hård Anders (mp), V Skråmträsk 54, 931 96 Skellefteå,

Folkrörelsearkivet i Västerbottens län 070101 - 101231
Enligt föreningens stadgar utser Skellefteå kommun för fyra år en ledamot och en ersättare i
föreningens styrelse. Ledamot och ersättare ska enligt fullmäktiges beslut utses bland de av
kommunen valda till styrelsen för Skellefteå museum.
Ledamöter
Ersättare

Lundberg Carin (s), Edénsgatan 11, 931 44 Skellefteå,
Lundqvist Inger (fp), N Ågatan 8, 930 15 Bureå,

Företagsarkivet i Västerbotten 070101 - 101231
Enligt stadgarna består styrelsen av nio ledamöter. Av dessa utser Skellefteå kommun en
ordinarie ledamot jämte ersättare med mandatperiod som sammanfaller med mandatperioden för
kommunala styrelser och nämnder (KF 1987-04-28, § 127).
Ledamöter
Ersättare

Justering (sign)

Larsson Elsy (s), Tenorvägen 46, 931 46 Skellefteå,
Viklund Gunvor (fp), Torget 4, 931 31 Skellefteå,

Utdragsbestyrkande
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Föreningen Guldriket 070101 - 101231
Kommunfullmäktige beslutade 2000-09-19, § 203, att tillsammans med Lycksele, Malå och
Norsjö kommuner bilda föreningen Guldriket, att utse en representant i Guldrikets styrelse samt
att utse en representant som företräder kommunen vid föreningens årsmöte och eventuella
medlemsmöten.
Representant
styrelse
Representant
årsmöte

Öberg Leif (s), Hemmansgatan 183, 931 56 Skellefteå,
Söderberg Johan (m), Krongatan 16, 931 48 Skellefteå,

Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar för jord- och skogsbruk
070101 – 101231
Enligt bestämmelserna i FBL ska god man vara valbar till nämndeman inom kommunen och får
ej ha fyllt 65 år. God man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i
jord- och skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år. Länsstyrelsen fastställer antalet godemän.
Ledamöter

Lundberg Ulf (s), V. Björkdal 4, 934 95 Kåge,
Lundgren Erik (fp), Lästvägen 5, 931 98 Skellefteå,

Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar för tätort 070101 - 101231
Enligt bestämmelserna i FBL ska god man vara valbar till nämndeman inom kommunen och får
ej ha fyllt 65 år. God man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i
jord- och skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år. Länsstyrelsen fastställer antalet godemän.
Ledamöter

Justering (sign)

Burström Lena (s), Cirkelstigen 9, 931 45 Skellefteå,
Brännström Lars-Olof (c), Borggatan 20, 932 33 Skelleftehamn,

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige utser sju ledamöter (KF 1993-12-14, § 303).
Ordförande
Ledamöter

Justering (sign)

Andersson Ulf (s), Backgatan 6, 930 47 Byske,
Bergqvist-Holmgren Marie (s), Sandfors 37, 934 94 Kåge,
Lundström Torbjörn (s), Brattås 1104, 930 10 Lövånger,
Lundström Britt-Marie (s), N Ågatan 25, 930 15 Bureå,
Gabrielsson Tore (c), Selet 229, 930 10 Lövånger,
Skogqvist Per-Ivar (kd), Drängsmark 132, 934 96 Kåge,

Utdragsbestyrkande
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Kommunförbundet Västerbotten 070101 - 101231
Kommunfullmäktige utser för fyra år arton ombud och arton ersättare.
Ombud

Ersättare för
ombud

Justering (sign)

Öhlund Bert (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Classon Harriet (s), KLK/personalavd, 931 85 Skellefteå,
Almgren Bertil (s), Nyponvägen 55, 931 49 Skellefteå,
Marklund Maria (s), Norra Yttervik 123, 931 91 Skellefteå,
Ådin Daniel (s), Krongatan 4, 931 48 Skellefteå,
Åström Gunilla (s), Socialnämnden, 931 85 Skellefteå,
Wikström Jens (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Westerlund Ann-Christin (s), S Ersmark 460, 934 41 Ersmark,
Fahlesson Kenneth (s), Villavägen 12 (Renström), 936 93 Boliden,
Åström Ann (s), Trappgatan 15, 930 47 Byske,
Engström Stina (fp), Mobackavägen 9, 931 45 Skellefteå,
Lindh Håkan (fp), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Lindahl Heléna (c), Gruvbergsvägen 17, 937 33 Bygdsiljum,
Wiksten Gunnar (c), Häggbärsgatan 4, 934 91 Kåge,
Wallin Hans-Eric (v), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Hansson Agneta (v), Socialnämnden, 931 85 Skellefteå,
Vidmark Kenneth (kd), Åliden 105, 936 91 Boliden,
Hedström Gunilla (m), Boviken 287, 931 99 Skellefteå,

Pettersson Rickard (s), Smältaregatan 9 B , 932 32 Skelleftehamn ,
Arvidsson Catrine (s), Dungatan 19, 932 31 Skelleftehamn,
Bystedt Mikael (s), Hömyrvägen 6, 930 15 Bureå,
Lundberg Anna-Britta (s), Tjärhovsgatan 3 A, 931 32 Skellefteå,
Persson Sonja (s), Hebbersfors 49, 934 94 Kåge,
Lundmark Carl-Göran (s), Bodbysund 258, 937 93 Burträsk,
Parbring Lilian (s), Sunnanågatan 27, 931 64 Skellefteå,
Öberg Leif (s), Hemmansgatan 183, 931 56 Skellefteå,
Köhler Katarina (s), Skärgatan 17, 932 35 Ursviken,
Burström Ola (s), Väststigen 5, 931 56 Skellefteå,
Åhman Lars (fp), Dahlbergsgatan 1, 931 33 Skellefteå,
Andersson-Öberg Inger (fp), Skelleftehamnsvägen 169, 932 35 Ursviken,
Björck Christina (c), Holmgatan 66, 931 54 Skellefteå,
Steinvall Vivian (c), Tarsmyran 9, 934 94 Kåge,
Marksén Peter (kd), Frögatan 325, 931 55 Skellefteå,
Lindgren Anette (m), Ö Fahlmark 64, 931 92 Skellefteå,
Lindqvist Benny (mp), Holmgatan 60, 931 54 Skellefteå,
Wikström Maalin (mp), Getbergsvägen 12, 931 39 Skellefteå,
Utdragsbestyrkande
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Kommuninvest ekonomisk förening, ombud på föreningsstämma
070101 - 101231
Kommunfullmäktige beslutade 1993-11-30, § 287, att utse ombud på
föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening.
Ombud
Ersättare för
ombud

Öhlund Bert (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Lindahl Heléna (c), Gruvbergsvägen 17, 937 33 Bygdsiljum,

Livräntefonden 070101 - 071231
Kommunfullmäktige utser för ett år tre ledamöter.
Ledamöter

Kulin Ulla-Britt (s), Grubbedalsvägen 4, 930 10 Lövånger,
Olsson Allan (s), Vallen 138, 931 93 Skellefteå,
Skogh-Wikström Siri (c), Backen 39, 930 10 Lövånger,

Länstrafiken i Västerbotten AB 070101 - 101231
Kommunfullmäktige utser ombud att företräda kommunen vid bolagsstämma. Förutom ombudet
äger kommunen sända ytterligare en representant till bolagsstämma. Denne ska företräda annat
parti i kommunens fullmäktige än ombudet.
Ombud
Ersättare för
ombud

Justering (sign)

Classon Harriet (s), KLK/personalavd, 931 85 Skellefteå,
Vidmark Kenneth (kd), Åliden 105, 936 91 Boliden,

Utdragsbestyrkande
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Nämndemän 070101 - 101231
Kommunfullmäktige utser 37 nämndemän. Mandattiden omfattar fyra år. Valbar är myndig
svensk medborgare som är kyrkobokförd i kommunen (RB 4:6). Vid val av nämndemän ska
eftersträvas en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke.
Nämndeman

Justering (sign)

Lundberg Ulf , V. Björkdal 4, 934 95 Kåge,
Boström Britt , Lovägen 14, 931 65 Skellefteå,
Andersson Roberto , Villavägen 14, 936 93 Boliden,
Carlsson Eivor , Ventilgränd 4, 932 36 Ursviken,
Wiklund Barry , Myrgatan 5, 936 31 Boliden,
Degerman Ann , Myrheden, 930 55 Jörn,
Stefansson Torvald , Svarttjärn 155, 931 93 Skellefteå,
Larsson Elsy , Tenorvägen 46, 931 46 Skellefteå,
Pettersson Bo-Gunnar , Västergatan 17, 931 62 Skellefteå,
Hedman Carola , Frostkåge 239, 934 92 Kåge,
Mnad Kamel , Storkågevägen 44, 934 32 Kåge,
Sundgren-Auvinen Elvi , Sjön 29, 931 94 Skellefteå,
Tunvall Per , S Hamngatan 20 B, 932 33 Skelleftehamn,
Bergdahl-Landin Eva , Mellangatan 20 D, 930 47 Byske,
Granberg Ola , Sandfors, 934 94 Kåge,
Marklund Therese , Nygatan 40 B, 931 31 Skellefteå,
Taivalsaari Göte , Mo i Ranagatan 172, 931 57 Skellefteå,
Rynbäck Rita , Medlevägen 184, 931 98 Skellefteå,
Nor Mustafa , Orkestervägen 80, 931 46 Skellefteå,
Kannon Iris , Lappvik 14, 930 10 Lövånger,
Lundmark David , Lövstigen 18, 931 64 Skellefteå,
Karlsson Kurt , Parkvägen 20, 930 47 Byske,
Engström Stina , Mobackavägen 9, 931 45 Skellefteå,
Steen Karin , Seminariegatan 5, 931 33 Skellefteå,
Vallmark Kurt , Ragvaldsträsk 254, 931 95 Skellefteå,
Razani Milad , Gummark 43 , 931 95 Skellefteå *,
Stenberg Elisabeth , Nyholm 11, 936 91 Boliden,
Berggren Kurth , Ersmarksbodarna 41, 934 41 Ersmark,
Sohrabi Farideh , Frögatan 178, 931 55 Skellefteå,
Wikström Erik , Haxgatan 25, 932 34 Örviken,
Steinwall Anna-Stina , Cirkelstigen 5, 931 45 Skellefteå,
Wallgren Marika , Vebomark 77, 930 10 Lövånger,
Wallgren Anna-Greta , Bäckvägen 7, 930 15 Bureå,
Holmström Gerd , Jägargatan 28, 930 15 Bureå,
Asplund Martin , Parkvägen 30, 930 47 Byske,
Söderberg Oskar , Krongatan 16, 931 48 Skellefteå,
Tukia Daniel , Bönhusvägen 14, 931 98 Skellefteå,
Utdragsbestyrkande
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Skellefteå nödhjälpsstiftelse 070101 - 101231
Stadgar fastställda av Kammarkollegiet 1973-08-09. Fonden förvaltas av en styrelse bestående
av fem ledamöter och fem ersättare som väljs av kommunfullmäktige för fyra år.
Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Ordförande
Classon Harriet (s), KLK/personalavd, 931 85 Skellefteå,
Vice ordförande Lindh Håkan (fp), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Ledamöter
Wikström Jens (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Åström Ann (s), Trappgatan 15, 930 47 Byske,
Lindahl Heléna (c), Gruvbergsvägen 17, 937 33 Bygdsiljum,
Ersättare

Stefansson Torvald (s), Svarttjärn 155, 931 93 Skellefteå,
Persson Sonja (s), Hebbersfors 49, 934 94 Kåge,
Karambotis Joseph (s), Humlegatan 3 F, 931 39 Skellefteå,
Vidmark Kenneth (kd), Åliden 105, 936 91 Boliden,
Nilsson Bo (m), Hökmark 237, 930 10 Lövånger,

Stiftelsen Skeriafonden 070101 - 101231
Styrelsen består av tre ledamöter och tre ersättare utsedda med en vardera av Skellefteå
kommun, Luleå tekniska högskola bland Högskolans anställda i Skellefteå och Skellefteå
kommunstyrelse bland näringslivets bidragsgivare till fonden (KF 1989-09-19, § 220, och
1989-10-24, § 284).
Ledamot
Ersättare

Justering (sign)

Öhlund Bert (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Lindahl Heléna (c), Gruvbergsvägen 17, 937 33 Bygdsiljum,

Utdragsbestyrkande
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Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Norrland 070701 - 110630
Enligt § 18 i stiftelseförordnandet för Sparbanksstiftelsen Norrland ska fyra av stiftelsens
huvudmän utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun. Mandattiden är fyra år, räknat
från ordinarie stämma t o m ordinarie stämma.
Kvalifikationsvillkoren för huvudmän framgår av § 19 i stiftelseförordnandet och § 9 och 10 i
stadgar för stiftelsen.
Som framgår av stiftelsens stadgar och stiftelseförordnandet ska huvudman vara myndig.
Åldersgränsen för val till huvudman är 65 år.
Huvudman

Forssell Christer (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå,
Hedström Bodil (s), Skeppargatan 13, 931 30 Skellefteå,
Söderström Tore (fp), Liftstigen 11, 931 51 Skellefteå,
Hartman Ulf (c), Sävenäsvägen 18, 932 31 Skelleftehamn,

Stiftelsen Finnfors kraftverksmuseum, styrelse 070101 - 101231
Enligt av kommunfullmäktige 1981-11-19, § 333, antagna stadgar består styrelsen av fem
ledamöter och fem personliga ersättare. Tre ledamöter jämte personliga ersättare utses av
kommunfullmäktige på förslag av kraftverksstyrelsen. En ledamot ska vara museichefen vid
Skellefteå museum. Personlig ersättare för denne utses av styrelsen för Stiftelsen Skellefteå
museum. En ledamot jämte personlig ersättare tillsättes av Tekniska museet i Stockholm.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. För granskning av styrelsens
förvaltning och stiftelsens räkenskaper ska kommunfullmäktige och Stiftelsen
Skellefteå Museum vardera för en tid av fyra år utse revisor jämte personlig
ersättare.
Ledamöter

Personliga
ersättare

Justering (sign)

Forssell Christer (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå,
Hans-Bertil Bergqvist (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Staffan Westlin (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Ulf Hartman (c), Sävenäsvägen 18, 932 31 Skelleftehamn
Anders Järvälä (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Egil Lindström (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå

Utdragsbestyrkande
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Stiftelsen Lövångers kyrkstad, styrelse 070101 - 101231
Kommunfullmäktige utser tre ledamöter och tre ersättare. Lövångers församling utser en
ledamot om den så önskar och hembygdsföreningen utser resterande ledamöter upp till fem
personer (KS AU 1991-09-17, § 759).
Ordförande
Ledamöter

Olsson Allan (s), Vallen 138, 931 93 Skellefteå,
Öberg Leif (s), Hemmansgatan 183, 931 56 Skellefteå,
Nordenstam Thomas (kd), Lidvägen 15, 930 10 Lövånger,

Ersättare

Öhman Volga (s), Bölevägen 13, 930 10 Lövånger,
Malmin Jerry (s), Lidvägen 10, 930 10 Lövånger,
Skogh-Wikström Siri (c), Backen 39, 930 10 Lövånger,

Stiftelsen Skellefteå & Byske kompaniers invalidbeväringskassa 070101 –
101231
Enligt kassans stadgar består styrelsen av fem ledamöter och fem ersättare som väljs för fyra år.
Styrelsen utser inom sig ordförande. Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utser fyra
ledamöter och fyra ersättare. Av de fyra ledamöter och fyra ersättarna som väljs av Skellefteå
kommun ska två ledamöter och en ersättare vara bosatta inom Skellefteå landsförsamling, en
ersättare inom Bureå församling, en ledamot och en ersättare inom Byske församling samt en
ledamot och en ersättare inom Jörns församling. Norsjö kommun utser en ledamot och en
ersättare.
Ledamöter

Sandström Willy (s), Furuögrund 915, 930 47 Byske,
Berglund Siv (s), Stensträsk 10, 930 55 Jörn,
Lundgren Erik (fp), Lästvägen 5, 931 98 Skellefteå,
Hedström Gunilla (m), Boviken 287, 931 99 Skellefteå,

Ersättare

Tjärnqvist Valter (s), Grangatan 12, 930 15 Bureå,
Holmstedt Jan-Erik (c), Storåkersgatan 73, 931 45 Skellefteå,
Hägglund Lennart (kd), Lägergatan 8, 930 47 Byske,
Lundberg Håkan (kd), Barrgatan 31, 930 55 Jörn,

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Stiftelsen Skellefteå museum 070101 - 101231
Stadgar antagna av landstinget 1979-02-27 och kommunfullmäktige1979-02-22, § 50. Styrelsen
består av sju ledamöter och sju personliga ersättare. Landstinget och Västerbottens Norra
Fornminnesförening utser vardera två ledamöter och två ersättare. Skellefteå
kommunfullmäktige utser tre ledamöter och tre ersättare. Styrelsen utser inom sig ordförande
bland de ledamöter som utsetts av kommunen och vice ordförande bland de ledamöter som
utsetts av landstinget.
Ordförande
Ledamöter

Lundberg Carin (s), Edénsgatan 11, 931 44 Skellefteå,
Parbring Kjell (s), Sunnanågatan 27, 931 64 Skellefteå,
Lundqvist Inger (fp), N Ågatan 8, 930 15 Bureå,

Personlig ersättare Larsson Ludmila (s), Orkestervägen 62, 931 46 Skellefteå,

Nyhlén Bernt (s), Ögrensgatan 29, 931 54 Skellefteå,
Keller Rosalie (kd), Drängsmark 132, 934 96 Kåge,

Stiftelsen Rismyrliden 070101 - 101231
Kommunfullmäktige beslutade 1986-12-19, § 428, att tillsammans med Wallmarks Såg &
Hyvleri AB bilda en stiftelse för bevarande av bebyggelsen i Rismyrliden. Enligt stadgarna
består styrelsen av tre ledamöter och tre ersättare som utses för en tid av fyra år. Styrelsen utser
inom sig ordförande och vice ordförande. Skellefteå kommun utser även för en tid av fyra år två
revisorer och personliga ersättare för dessa.
Ledamöter

Parbring Kjell (s), Sunnanågatan 27, 931 64 Skellefteå,
Fuhrman Kerstin (s), Bladgatan 122, 931 58 Skellefteå,
Hellgren Gertrud (fp), Skråmträsk 105, 931 96 Skellefteå,

Ersättare

Lundberg Carin (s), Edénsgatan 11, 931 44 Skellefteå,
Felth Christer (s), Myntgatan 113, 931 48 Skellefteå,
Lundberg Jacob (m), Skråmträsk 260, 931 96 Skellefteå,

Revisor

Lövgren Östen (s), Bodbysund 93, 937 93 Burträsk,
Lundström Thomas (fp), Östanbäck 227, 934 91 Kåge,

Revisorsersättare Melander Jan-Anders (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Hedström Henry (c), Skråmträsk 210, 931 96 Skellefteå,

Justering (sign)
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Stiftelsen Träenigheten 070101 - 101231
För att ge träfestivalen en fastare organisatorisk och ekonomisk form har Stiftelsen Träenigheten
bildats. Stiftare är Snickericentralen, Sågab, Skogsägarna, Trätek och Skellefteå kommun.
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare.
Ledamot
Ersättare

Öhlund Bert (s), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,
Wallin Hans-Eric (v), Stadshuset, 931 85 Skellefteå,

Styrelsen för samordningsförbundet för rehabiliteringsinsatser 070101 –
101231
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda ett samordningsförbund för samordning inom
rehabiliteringsområdet tillsammans med Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden och
Västerbottens läns landsting med start 2005-12-01.
Enligt förbundsordningen ska kommunen utse en ledamot med ersättare i styrelsen för
samordningsförbundet. Ledamoten och ersättaren ska tillhöra kommunfullmäktige.
Ledamot
Ersättare

Justering (sign)

Åström Gunilla (s), Socialnämnden, 931 85 Skellefteå,
Andersson-Öberg Inger (fp), Skelleftehamnsvägen 169, 932 35 Ursviken,

Utdragsbestyrkande
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011.95

Val av styrelser i kommunala företags dotterbolag
I kommunallagen har skett förändringar som tydliggör att kommunfullmäktige
ska utse styrelser även i helägda dotterbolag.
Kommunledningskontoret bedömer att dessa regler ska gälla för följande bolag:
Företagaren 3 AB
Lövånger Trafik AB
AB Continentflytt (vilande)
AB Continentbus (vilande)
Skellefteå Kraft Elnät AB
Lycksele Elnät AB
Skellefteå Kraft Energihandel AB
Skellefteå Kraft Holding AB
Lycksele Energi AB
Storuman Värme AB
Norrheden Torv AB
Bisov Energi AB
Föredraganden föreslår även att för Skellefteå kraftaktiebolags delägda firmor
ACRA Invest AB och Skellefteå Energi underhåll HB utses ledamöter.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

föreslagna styrelser väljes för år 2007.

Kommunfullmäktige beslutar
att

för år 2007 välja följande styrelser i kommunala företags dotterbolag:

Företagarna 3 AB
Ledamot
Jens Wikström (s), Fastighets AB Polaris, 931 85 Skellefteå
Ersättare
David Nyberg (-), Skellefteå kommun, kommunledningskontoret, 931 85
Skellefteå
Justering (sign)
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Lövånger Trafik AB
Ledamöter
Carina Eriksson (s), Allvädersgränd 45, 931 52 Skellefteå
Jan Öhmark (m) Bodan 39, 931 10 Lövånger
Erland Lövgren (-), Skelleftebuss AB, N Järnvägsgatan 53, 931 37 Skellefteå
AB Continentflytt (vilande)
Ledamöter
Carina Eriksson (s), Allvädersgränd 45, 931 52 Skellefteå
Jan Öhmark (m) Bodan 39, 931 10 Lövånger
Erland Lövgren (-), Skelleftebuss AB, N Järnvägsgatan 53, 931 37 Skellefteå
AB Continentbus (vilande)
Ledamöter
Carina Eriksson (s), Allvädersgränd 45, 931 52 Skellefteå
Jan Öhmark (m) Bodan 39, 931 10 Lövånger
Erland Lövgren (-), Skelleftebuss AB, N Järnvägsgatan 53, 931 37 Skellefteå
Skellefteå Kraft Elnät AB
Ledamöter
Christer Forsell (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå
Ulf Hartman (c), Sävenäsvägen 18, 932 31 Skelleftehamn
Anders Järvelä (-),Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Egil Lindström (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Staffan Westlin (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Lycksele Elnät AB
Ledamöter
Christer Forsell (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå
Roger Jönsson (-), Galoppvägen 40, 921 41 Lycksele
Staffan Westlin (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Skellefteå Kraft Energihandel AB
Ledamöter
Christer Forsell (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå
Ulf Hartman (c), Sävenäsvägen 18, 932 31 Skelleftehamn
Anders Järvelä (-),Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Lars Erik Lindkvist (-), Manhemsgatan 16, 931 34 Skellefteå
Egil Lindström (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Staffan Westlin (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Skellefteå Kraft Holding AB
Ledamöter
Staffan Westlin (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Christer Forsell (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå
Anders Järvelä (-),Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Lycksele Energi AB
Ledamöter
Christer Forsell (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå
Lars Atterhem (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Lilly Bäcklund (-), Murarvägen 3, 921 46 Lycksele
Anders Järvelä (-),Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Egil Lindström (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Storuman Värme AB
Ledamöter
Christer Forsell (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå
Lars Atterhem (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Runar From (-), Box 63, Slintbäcken, 920 66 Hemavan
Anders Järvelä (-),Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Egil Lindström (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Norrheden Torv AB
Ledamöter
Christer Forsell (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå
Lars Atterhem (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Staffan Westlin (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Bisov Energi AB
Ledamöter
Staffan Westlin (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Anders Järvelä (-),Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Egil Lindström (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
ACRA Invest AB
Ledamöter
Staffan Westlin (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Egil Lindström (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå

Justering (sign)
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Skellefteå Energi underhåll HB
Ledamöter
Staffan Westlin (-), Skellefteå Kraft AB, 931 80 Skellefteå
Christer Forsell (s), Storsvängen 5, 931 98 Skellefteå
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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KF § 264

Inkomna interpellationer
Det föreligger följande interpellationer:
Dnr 2006.822
33/06

Av Enar Nordvik (v) om s k skamvrå i för- och grundskolan.
Dnr 2006.823

34/06

016.262

Av Andreas Löwenhöök (m) om överskott av lokaler i gymnasiskolan
på grund av fristående skolor.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationerna får ställas.
_____

Justering (sign)

016.540

Av Christina Björck (c) om arsenikhaltiga brunnar.
Dnr 2006.867

37/06

016.945

Av Eva Enqvist (c) om att anpassa upphandling till småföretag.
Dnr 2006.857

36/06

016.282

Av Enar Nordvik (v) om jordade eluttag och elsanering i
Skelleftebostäder AB:s bostäder.
Dnr 2006.821

35/06

016.635

Utdragsbestyrkande
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KF § 265

Remisser
Dnr 2006.855

016.353

49/06 Motion av Maria Wiksten (kd) om förbättrad parkering vid Skellefteå
Kraft Arena.
Dnr 2006.856

016.271

50/06 Motion av Maria Wiksten (kd) om bevarande av Gula Villan i kvarteret
Renen.
Dnr 2006.872

016.910

51/06 Motion av Håkan Lind (fp) om att införa medborgarförslag.
Motionerna har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

