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Beslutande
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av:
Förhindrad ledamot

Inkallad ersättare

Robert Eskelinen (S)
Solweig Widmark-Andersson (S)
Evelina Fahlesson (S)
Peter Lundberg (S)
Catharina Falk (L)
Birgitta Burström (L)
Lenita Hellman (M)
Gunilla Andersson (M)
Ulrika Hjonequist (MP)
Toseef Javaid (MP)
Jonna Lundgren (S)
Börje Lindström
Carina Lundmark (S), närvarande
Peter Stensmar (S) § 347-348, 350§ 332-346, 349
369
Micaela Löwenhöök (M)
Nils E Vesterberg (M)
Maria Marklund (S)
Jasmine Ravaghi (S)
Kamel Mnad (S) närv § 347-369
Peter Stensmar (S) § 332-346
Per Olofsson (SD)
Saknar ersättare
Jonas Segerlund (S)
Staffan Asplund (S)
Hans-Eric Wallin (V)
Lova Torstensson (V)
Monica Widman Lundmark (S)
Elisabeth Westerlund (S)
Rune Wästerby (MP), närv § 332-355 Saknar ersättare
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101

Extra ärende
Sammanfattning
Ordförande anmäler ett extra ärende att behandlas efter ärende 20 i
kallelsen. Det extra ärendet är:
Tillägg till detaljplan för del av kvarteret Grunnan, stadsdelen Anderstorp

Kommunfullmäktiges beslut
Det extra ärendet får behandlas.
______________________________________________________

Justering (sign)
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Dnr KS 2015-000936 310

Fråga av Gabriella Rymark (C) om järnsand
Tjänstgörande ersättaren Gabriella Rymark (C) har till bygg- och
miljönämndens ordförande ställt följande fråga:
”På Skellefteå kommuns hemsida,
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=156292, går att läsa ’Om järnsand
upptäcks på en plats med exempelvis vattentäkt nedströms samtidigt som
det finns spridningsförutsättningar kan platsen kräva sanering.’
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1. Kan jag som fastighetsägare enkelt ta reda om min fastighet ligger
inom område som kräver sanering?
2. Vilka direktiv får kommunens förvaltningar och upphandlande
entreprenörer när det gäller anläggningsarbeten där järnsand kan
förekomma?
3. Hur många anmälningar avseende järnsand fördelat på privata- resp.
kommunala entreprenader har inkommit?”

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan bordläggs.
______________________________________________________

Justering (sign)
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Dnr KS 2015-000938 610

Fråga av Stina Engström (L) om it-stödd
fjärrundervisning i Naturbruksgymnasiet
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (L) har till gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga:
”Naturbruksgymnasiet i Åbyn, Burträsk bedriver gymnasieutbildningar
inom djurvård, skog och jakt samt uppdragsutbildningar inom skoglig
verksamhet. Skolan är en intraprenad inom Skellefteå kommun. Det
betyder att den är en självstyrande enhet med eget ansvar för verksamhet
och ekonomi. Skolan har elever bosatta i hela länet och bedriver därför
både internat, fjärrundervisning och hämtningsverksamhet. Gymnasienämnden har beslutat att dra ner på anslagen till naturbruksgymnasiet med
hänvisning till att de inte har alla elever på plats på skolan fem dagar i
veckan.
En intraprenad av detta slag borde förväntas driva utveckling av nya
undervisningsformer. Därför förvånar det mig mycket att kommunen väljer
att straffa naturbruksgymnasiet när det arbetar på ett nyskapande sätt med
IT.
Med anledning av detta vill jag fråga gymnasienämndens ordförande Bertil
Almgren:
Anser du att IT-stödd fjärrundervisning kan vara en fullgod del i naturbruksgymnasiets verksamhet?”
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar gymnasienämndens
ordförande Bertil Almgren (S) frågan.
Sedan Stina Engström (L) och Bertil Almgren (S) yttrat sig förklaras
behandlingen av ärendet avslutad.
______________________________________________________
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Utdragsbestyrkande

5

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 335

Dnr KS 2015-972

PROTOKOLL
2015-12-15

295

Fråga av Anette Lindgren (M) om när
kommunens egna lokaler kan vara utrustade
med hörhjälpmedel
Kommunfullmäktigeledamoten Anette Lindgren (M) har till nämnden för
support och lokalers ordförande ställt följande fråga:
”Allt fler människor drabbas av nedsatt hörsel. En hörselnedsättning är
inget som syns på utsidan och ofta inget man vill skylta med. De flesta som
drabbas av hörselnedsättning är i skol- och yrkesverksam ålder, endast en
tredjedel är i pensionsåldern.
I kommunens projekt enkelt avhjälpta hinder som avslutades årsskiftet
2010/2011 kan man läsa: ’Kommunens egna lokaler har fått en ansiktslyftning när det gäller att svara upp mot kravet på tillgänglighet.’ Trots
detta så är det mer en regel än ett undantag att man i kommunens egna
lokaler struntar i att använda mikrofon. Alltför ofta hör man kommentarer
som: ’Jag pratar så högt’ eller ’Är det någon som inte hör?’. Kommentarer
som borde vara förbjudna.
Att mikrofoner inte används beror ofta på att utrustningen inte är i sin
ordning. Många gånger är tekniska fel eller något som fattas i utrustningen,
och emellanåt är utrustningen så väl inlåst att dem som ska nyttja
mikrofonen inte kommer åt den.
Jag tycker att kommunen ska vara en förebild. Hjälpmedel är till för att
användas och det borde vara en självklarhet att de är på plats och fungerar!
Denna fråga ställde jag våren 2011. En fråga som jag fick ett positivt svar
på och fick veta att i kommunens lokaler och då främst Stadshuset –
Brinken – skulle detta åtgärdas.
Under vecka 47 deltog jag i möten med Råff (Rådet för förebyggande av
funktionshinder) och socialnämnden. På Råff:s möte hade vi en bärbar
slinga, men bara ett headset som skulle skickas runt hela tiden. När vi
skulle ha socialnämnd, i lokalen E4, så fanns det inget bärbart set att låna,
det var utlånat till biblioteket en månad! Det bästa borde om vi kunde ha
både slingor och headset/högtalare i alla sammanträdesrum. Ett minimumkrav som borde åtgärdas omedelbart är att det alltid ska finnas fungerande
headset och högtalare i alla sammanträdesrum i Stadshuset, inte bara i
kommunstyrelserummet! Att detta finns underlättar för oss alla, både för
de som pratar och för alla som lyssnar oavsett ifall man har en hörselnedsättning eller inte. De större sammanträdesrum som finns i Stadshuset
är ju inte så många, så att ordna detta borde verkligen höra till ’enkelt
avhjälpta hinder’!
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Mot bakgrund av detta har jag följande fråga till Tomas Teglund (S),
ordförande för nämnden för support och lokaler:
När kan kommunens egna lokaler vara utrustade med hörhjälpmedel?”
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar nämnden för support och
lokalers ordförande Tomas Teglund (S) frågan.
Sedan Anette Lindgren (M) och Tomas Teglund (S) yttrat sig förklaras
behandlingen av ärendet avslutad.
______________________________________________________
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212

Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om
utveckling av gaturummet på Storgatan
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga:
”Kommunfullmäktige har, genom ett svar på en motion från Moderaterna,
ställt sig positiv till att i stadsplaneringen skapa förutsättningar för framväxten av en saluhall i Skellefteå.
I kommunfullmäktiges motionssvar sägs bland annat att ’frågan om en
saluhall i centrala Skellefteå är mycket intressant och skulle definitivt öka
Skellefteås attraktivitet som handelsdestination.’ ’En saluhall skulle vara
en viktig nod i stadskärnan och stärka mötesplatsen Skellefteå.’
För några veckor sedan kom den välkomna nyheten att ett antal entreprenörer gått ihop för etablera en saluhall på Storgatan i centrala Skellefteå. Detta kan föra med sig de positiva effekter som kommunen har identifierat och höja attraktiviteten på en del av Storgatan, mellan Trädgårdsgatan och Hörnellgatan, som idag kan upplevas som en ’baksida’ av Citykompaniet och stadshuset – Brinken.
Det finns alltså privata intressen att etablera publika ytor på en sådan
central gata som idag saknar ett anpassat gaturum att vistas på. Därför
finns det anledning för kommunen att fundera på vilka möjligheter det
finns från kommunalt håll att utveckla gaturummet för att bli attraktivare
för andra än bilister. Vi kan däremot inte se att denna del av Storgatan
ingår i det prioriterade handelsstråket i den fördjupade översiktsplanen för
centrala stan, som nu är ute på samråd.
Då privata exploatörer tar ett första steg till att skapa en mer levande stad
vill Moderaterna att kommunen ska bidra till att utveckla ett levande
gaturum – en viktig pusselbit på vägen mot 80 000 invånare.
Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S)?
Har kommunen några planer på att göra några åtgärder för att anpassa
sträckan mellan Trädgårdsgatan och Hörnellgatan så att gaturummet blir
mer inbjudande och i mindre utsträckning ska uppfattas som en baksida?
Har kommunen några planer på att justera detta i den fördjupade
översiktsplanen för centrala stan och inkludera denna del av gatan i det
prioriterade handelsstråket?”

Justering (sign)
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Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar kommunstyrelsens
ordförande Lorents Burman (S) frågan.
Sedan Andreas Löwenhöök (M) och Lorents Burman (S) yttrat sig
förklaras behandlingen av ärendet avslutad.
______________________________________________________

Justering (sign)
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Dnr KS 2015-000914 700

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om
socialnämndens inställning till
sprututbytesprogram (36/15)
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation:
”Den 1 juli 2006 trädde en lag i kraft som ger landstingen rätt att inrätta
program för utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar
narkotika. Tanken är att utbytet av sprutor och nålar ska minska risken för
att blodsmittor ska överföras bland missbrukarna. Igångsättandet av ett
sprututbytesprogram förutsätter dock ett samarbete med den kommun där
utbytet ska genomföras. Med dessa förutsättningar aktualiserades, under
2007, en landsomfattande debatt om sprututbytesprogram bland kommuner
och landsting, bland annat i Västerbotten.
I Västerbotten blev det inget sprututbytesprogram med anledning av att
Umeå kommun drog sig ur samtalen med landstinget. I en interpellationsdebatt i Skellefteås kommunfullmäktige, initierad av Moderaterna,
manifesterade en majoritet av partierna ett tydligt nej till att införa ett
sprututbytesprogram i Skellefteå kommun vid det tillfället. En linje som
bland annat företräddes av den dåvarande ordföranden i socialnämnden,
liksom den nuvarande.
Åren har gått och debatten om sprututbyten har varit närvarande, mer och
mindre mycket, hela tiden. Nu är frågan på nytt uppe på landstingets dagordning. En majoritet av partierna i landstinget säger nu ja till sprututbyte.
Moderaterna säger nej. Bland annat för att vi ser hur sprututbyte tenderar
att styra bort vård- och behandlingsinsatserna för narkomaner.
AC Konsensus, ett samverkansorgan mellan länets kommuner och Västerbottens läns landsting, har uppdragit till Region Västerbotten att ordna ett
informations- och utbildningstillfälle till alla kommuner i Västerbotten.
Denna träff äger rum i början av december och jag förutsätter att Skellefteå
kommun kommer att vara representerade av socialnämnden. Av
programmet att döma så är flertalet av föreläsarna positiva till ett sprututbytesprogram, vilket kan komma reflekteras på de efterföljande
diskussionerna.
Min bedömning är att det endast är en tidsfråga innan landstinget återigen
kommer att uppvakta Skellefteå kommun med målet att ett sprututbytesprogram ska inrättas. Därför är det viktigt att kommunen har ett tydligt
svar att ge landstinget. Eller som en socialdemokratisk socialnämndsledamot sa under kommunfullmäktigedebatten 2007; ’man måste vara
tydlig som politiker’, ’vi måste våga ta ställning’.

Justering (sign)
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Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till socialnämndens
ordförande Kenneth Fahlesson (S):
-

Vad blev utfallet av det informations- och utbildningstillfälle som AC
Konsensus låtit arrangera?

-

Vad är socialnämndens inställning till införandet av ett
sprututbytesprogram i Skellefteå?

-

Vad är argumenten för det ställningstagandet?

-

Vad kommer socialnämnden att svara Västerbottens läns landsting, om
landstinget väcker frågan om att införa ett sprututbytesprogram i
Skellefteå?”

Socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson lämnar följande svar:
”AC Konsensus uppdrog 2015-06-22 till Region Västerbotten att bjuda in
samtliga kommuner till ett informationsmöte under hösten 2015.
Mötet genomfördes den 2 december i Umeå med följande punkter:
-

Forskningsläget rörande sprututbyte

-

Sprututbyte ur infektionssynpunkt

-

Praktiska erfarenheter av sprututbyte

-

Polisens tankar och reflektioner

Sprututbytesprogram har två huvudmål:
Det första är att förebygga spridningen av blodburna infektioner bland
personer med ett etablerat injektionsmissbruk och det andra är att
programmet ska skapa en kontaktyta för personer med injektionsmissbruk
mot hälso/sjukvården. Samt rehabilitering mot ett narkotikafritt liv.
Det har i mer än 25 år tid funnits möjligheten att införa
sprututbytesprogram, men det är bara i sex kommuner som det införts:
Malmö, Lund, Kalmar, Stockholm, Helsingborg, Kristianstad.
Det visar att det inte är en enkel fråga. Idag så har kommunerna vetorätt
angående om man vill införa Sprututbytesprogram.
Löwenhöök ställer fyra frågor.
Vad blev utfallet av det informations- och utbildningstillfälle som AC
Konsensus låtit arrangera?
Vad utfallet blev på informationsdagen är att det är tydligt att sjukvården är
positiv till att införa sprututbytesprogram och att polisen är mera tveksam.
Justering (sign)
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Det finns ingen statistik eller uppgifter på hur många injicerande
missbrukare som finns i Västerbotten.
Vidare klargjordes aktuellt forskningsläge och att det är i Umeå kommun
som uppstarten eventuellt ska ske. Men frågan ska avgöras i en samverkan
mellan Landsting/kommunpolitiker.
Vad är socialnämndens inställning till införandet av ett
sprututbytesprogram i Skellefteå?
Socialnämnden har inte tagit ställning i frågan.
Vad är argumenten för det ställningstagandet?
Landstinget har inte kommit med en inbjudan till dialog med kommunen.
Vad kommer socialnämnden att svara Västerbottens läns landsting, om
landstinget väcker frågan om att införa ett sprututbytesprogram i
Skellefteå?
Det går inte idag att svara på den frågan.”
Sedan Andreas Löwenhöök (M), Kenneth Fahlesson (S), Andreas
Westerberg (L), Charlotta Enqvist (KD), Joakim Wallström (V), Gunilla
Hedlund (C), Hans Brettschneider (MP), Agneta Hansson (V) och Peter
Lindkvist (SD) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.
______________________________________________________

Justering (sign)
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Dnr KS 2015-000918 291

Interpellation av Hans Brettschneider (MP) om
hur hanteras fördyringarna när skolor byggs
(38/15)
Kommunfullmäktigeledamoten Hans Brettschneider (MP) har till
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation:
”Kommunen bygger just nu flera nya förskolor/skolor.
Man bygger bland annat på Alhem och i Bureå och det planeras även fler
nya skolor bland annat på Morön/Getberget. Tyvärr ser vi att vissa skolor
tenderar att bli dyrare. Fördyringar som skolan inte haft möjlighet att
påverka.
Eftersom vi vill värna om skolan och våra ungdomar är det viktigt att veta
hur dessa fördyringar kommer att hanteras.
Mina frågor är
Hur kommer dessa kostnadsökningar att hanteras? Läggs detta på hyran?
Är det tänkt att skolan kommer att få kostnadstäckning för detta?”
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar:
”Hans Brettschneider har ställt några frågor till mig i en interpellation,
frågor som handlar om hur hanteringen ser ut när ett bygge av en skola
eller förskola blir dyrare än vad som planerats.
Hur kommer dessa kostnadsökningar att hanteras? Läggs det på hyran? Är
det tänkt att skolan kommer att få kostnadstäckning för detta?
Grundprincipen är att det är beställaren, i detta fall barn- och grundskolenämnden, som ska stå för de hyreskostnader som blir fallet när den nya
lokalen står färdig och ska hyras. Support och lokaler tecknar
hyreskontrakt med skol- och kulturkontoret. Skolan byggs ju för att
nämnden beställt det.
De ökade hyreskostnaderna, som ofta blir följden när man bygger nytt, ska
antingen hanteras genom effektiviseringar, alternativt att nämnden i
budgetprocessen begär drifttillskott för ökade hyreskostnader. Men det är
inte alltid att det kompenseras fullt ut med automatik utan detta hanteras i
den ordinarie prioriteringsprocessen.
Ett annat problem interpellationen tar upp är när de ursprungliga
investeringskalkylerna inte håller. Detta är ett problem som egentligen inte
ska finnas men som ibland uppstår, här är inte Skellefteå kommun unika på
Justering (sign)
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något sätt. Det kan bli både billigare och dyrare jämfört med
ursprungskalkylen som görs väldigt tidigt i processen, ofta långt före en
eventuell entreprenadupphandling, vilket också är nödvändigt för att vi ska
kunna komma igång med våra projekt i tid och få projekten i
kommunfullmäktiges investeringsplan.
För att inte, som i det här fallet barn- och grundskolenämnden, ska bli
överraskade av fördyringar så är det av yttersta vikt att support och lokaler
löpande har dialog med skolan kring hur projekten utvecklas. Den
kontakten har man idag.
Efter en upphandling av en ny entreprenad är gjord så är det viktigt att
nämnden får information om kalkylen håller. I det läget har nämnden
möjlighet att säga nej om det visat sig att det blir för dyrt, i det läget går det
faktiskt att stoppa ett projekt.
När väl projektet är igång så ska det helst inte behöva bli så stora
avvikelser men om det händer så ska nämnden så fort det bara går få
information om eventuella fördyringar och orsaken till dessa. Då hinner
också förhoppningsvis nämnden (byggtiderna är ju ganska långa) ha en
dialog med budgetberedningen om hur fördyringen, om den visar sig vara
stor, ska hanteras.
Utöver detta så har kommunstyrelsen börjat följa de här stora
investeringarna mer noga. Det gör att, ifall något projekt skulle dra iväg,
finns det en bred politisk medvetenhet om det uppkomna läget. Då är det
också enklare att besluta om eventuella åtgärder. ”
Sedan Hans Brettschneider (MP) och Lorents Burman (S) yttrat sig
förklaras behandlingen av ärendet avslutad.
______________________________________________________
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Dnr KS 2015-000920 875

Interpellation av Erik Vikström (S) om
industrihistoria och det västerbottniska
gruvlandskapet (39/15)
Kommunfullmäktigeledamoten Erik Vikström (S) har till Skellefteå
museum AB:s ordförande ställt följande interpellation:
”När Skellefteå museum lade ner gruvmuseet Bergrum Boliden hade det
varit i drift i nära tjugo år. Mellan 1995 och 2012 kunde besökare ta del av
utställningar kring Skelleftefältets tillkomst, gruvsamhällen, gruvbrytning,
malm och mineraler, om geologi och varför det finns så mycket metaller i
just vår region.
Skellefteå museums uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap
om liv och miljöer i norra länsdelen. Dessutom har Skellefteå museum ett
länsansvar för teknik- och industrihistoria efter år 1900.
När Bergrum Boliden utreddes framkom att museet skulle fylla ett tomrum
kring kunskapen om gruvindustrin och vara ’ett läromedel och en historieberättare med spännande, intresseväckande och genomtänka basutställningar’ (Västerbottens Gruv- och Mineralmuseum, Utredning september
1991, FFNS.)
Bergrum Bolidens utställningar var olika med allt från stenar och bergmaterial, tavlor, gamla overaller, jordbävningsrum, geologisk mätutrustning, fotografier, modeller av gruvor och anrikningsverk. En del av utställningsmaterialet var skänkta och utlånade av privatpersoner, företag och
föreningar men den allra största delen bestod av Skellefteå museums egenproducerade utställningsmaterial.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till Skellefteå
museums ordförande Emilia Hallin (S):
-

Hur visar Skellefteå museum upp teknik- och industrihistoria efter år
1900 i sin verksamhet?

-

Finns det från Skellefteå museum intresse att samla, bevara och
förmedla kunskap om Skelleftefältets tillkomst såväl som gruvnäringen
och livet i dess brukssamhällen?

-

Vad hände med museets utställningsmaterial som ingick i Bergrum
Boliden?

Om utställningsmaterialet fortfarande finns i museets ägor:
Justering (sign)

Finns det planer på att ta tillvara-, och visa upp dessa i publik form?”
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Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen bordläggs.
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Interpellation av Emilia Hallin (S) om eget
byggande i förskolans utemiljö (40/15)
Kommunfullmäktigeledamoten Emilia Hallin (S) har till nämnden för
support och lokalers ordförande ställt följande interpellation:
”Många förskolor i Skellefteå kommun har egenproducerade leksaker och
lekanordningar i sin utemiljö, det kan exempelvis röra sig om egenbyggda
bilar, båtar eller mindre klätterställningar. Där har förskolepersonal
tillsammans med barnen (och ibland även föräldrarna) byggt saker
tillsammans, oftast med hjälp av virke och annat byggmaterial som
föräldrar skänkt till förskolan. Detta är en uppskattad aktivitet bland
förskolebarnen, som får vara med och skapa, se deras alster växa fram och
sedan leka och ta hand om något de skapat själva. För förskolepersonalen
är det ett bra tillfälle att beröra ämnen som återbruk, hantverk, estetisk
utformning med mera. Dessutom är det ett effektivt sätt att påverka
utemiljön, där man upplever att det saknas medel att köpa in nya saker. Det
förekommer dock att det egenproducerade rivs/plockas bort från
förskolornas utemiljö, med hänvisning till att dessa inte uppfyller de
säkerhetskrav som finns för material i förskolemiljöer. Detta upplevs
givetvis väldigt tråkigt för förskolepersonalen som arbetat hårt med
produktionen av lekmaterialet, och för barnen som får se sina alster rivas.
Med anledning av detta önskar jag ställa följande frågor till ordföranden i
nämnden för support och lokaler, Tomas Teglund (S):
1. Hur kontrolleras säkerheten/kvalitén för egenproducerat kontra
inköpt/färdigt material?
2. Vilka regelverk/riktlinjer finns för eget byggande/skapande?
3. Hur informeras förskolepersonalen kring detta?
4. Finns det idag möjlighet att utbyta idéer mellan förskolor, det vill säga
en idébank där ’godkända’ produktioner/ritningar finns att tillgå?”
Nämnden för support och lokalers ordförande Tomas Teglund (S) lämnar
följande svar:
”Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket
FN:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika
organ ska känna ansvar för olycksförebyggande arbete samt möjliggöra
aktivt deltagande i samhället för alla barn. Det innebär att det finns en
mängd regler i Sverige för lekplatser och lekredskap.
Vidare så har det blivit mer fokus på utemiljön idag jämfört med för bara
några år sedan. Ett område som Skellefteå kommun jobbar aktivt med idag
Justering (sign)
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är att försöka skapa jämställda utemiljöer. Våra utemiljöer idag är
utformade utifrån en standard med vad som ska finnas på en förskole- eller
skolgård med till exempel gungor, rutschkanor, sandlåda och asfalt. Barn
har lekt där i generationer och skapat osynliga mönster, spår och regler (på
grund av hur det ser ut i samhället i stort) för hur flickor och pojkar ska
leka i utemiljön. Utemiljön eller lekredskapen i sig är jämställda, men ändå
osynligt könskodade till antingen flickor eller pojkar.
Jämställda utemiljöer är en plats där flickor och pojkar får vistas och leka
med samma rättigheter och skyldigheter. En plats där flickor och pojkar
kan välja var de vill vara och vad de ska leka utan att bli begränsade av
osynliga ramar och normer för vad som är typiskt för en flicka eller för en
pojke.
Säkerheten/kvalitén för egenproducerat kontra inköpt/färdigt material
Fastighetsägare som till exempel kommunen, ansvarar för att lekplatsens
egenskaper upprätthålls enligt plan- och bygglagen och boverkets föreskrifter. Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår. Lekredskap på lekplatser innefattas i produktsäkerhetslagen, det
vill säga att leverantören av lekredskap har produktsäkerhetsansvar.
Årliga säkerhetsbesiktningar av certifierad person ska genomföras och
dokumenteras. Dessutom ska regelbundna visuella och funktionskonttroller
göras. Vid nyinstallation så kontrolleras säkerheten vid en installationsbesiktning av certifierad besiktningsman.
Tillverkare och leverantör av lekredskap har ansvar enligt produktsäkerhetslagen för att de produkter som de tillhandahåller är säkra och uppfyller
kraven enligt europastandarderna.
Regelverk/riktlinjer för eget byggande/skapande
Det är samma regelverk som nämns ovan det vill säga plan-och bygglagen,
boverkets föreskrifter och olika europastandarder. Naturligtvis finns det
vissa möjligheter att skapa egenproducerade lekredskap. Representanter
från support och lokalers fastighetsavdelning och skol- och kulturkontoret
har diskuterat olika lösningar.
Information till förskolepersonal
Det är lämpligt att förskolepersonalen eller deras rektor för en dialog med
sin förvaltnings lokalsamordnare eller arbetsmiljösamordnare. Dessa står i
kontakt med support- och lokalers personal och kan på så sätt säkerställa
att tänkta redskap uppfyller kraven. Vidare så håller det även på att tas
fram mallar för delaktighet och inflytande för både barn och pedagoger
Möjlighet att utbyta idéer mellan förskolor
Det finns i dagsläget en idébank med några ritningar på tänkbara
egenproducerade lekredskap på support och lokalers fastighetsavdelning.
Detta material har visats för förskolechefer och finns även att tillgå på
Insidan för dem. Det förs ständigt dialoger kring ’egna byggen’ och
förskolechefer/rektorer har börjat få in en rutin i att kontakta skol- och
Justering (sign)
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kulturkontoret lokalsamordnare eller arbetsmiljösamordnare för att höra
vad och hur pedagoger eller vårdnadshavare kan hjälpa till och bygga.”
Sedan Emilia Hallin (S), Tomas Teglund (S), Agneta Hansson (V), Ola
Burström (S) och Jeanette Velander (V) yttrat sig förklaras behandlingen
av ärendet avslutad.
______________________________________________________
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Dnr KS 2015-000922 023

Interpellation av Emilia Hallin (S) om arbete
efter fängelsestraff (41/15)
Kommunfullmäktigeledamoten har till kommunstyrelsens ordförande ställt
följande interpellation:
”I platsannonser från Skellefteå kommun står att läsa att kommunen som
arbetsgivare eftersträvar mångfald i alla former, och att det ses som en
tillgång om en kan kommunicera på olika språk och har olika kulturella
kompetenser som berikar kommunens verksamheter och mötena med
medborgarna. Att eftersträva en mångfald bland arbetstagarna gynnar
verksamheten, som då kan berikas med människor från blandade bakgrunder där deras respektive livserfarenheter och kompetenser kommer
verksamheten till gagn. Det kan röra sig om skilda etniciteter, funktionsförmågor, olika levnadsbakgrund med mera.
Denna eftersträvan gynnar inte bara den egna verksamheten, utan hjälper
också arbetsgivaren att vidga sina vyer och i större grad kunna anställa
personer som annars skulle kunna stå längre bort från arbetsmarknaden, sina kompetenser till trots.
Personer med ett kriminellt förflutet står ofta långt ifrån arbetsmarknaden
när exempelvis ett fängelsestraff är avtjänat. Att noteringar i belastningsregistret kvarstår under längre tid är också något som kan försvåra framtida
möjligheter att slå sig in på arbetsmarknaden efter avtjänat straff.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande:
1. Begärs utdrag ur belastningsregistret alltid i samband med anställning i
Skellefteå kommun?
2. Finns idag någon etablerad kontakt mellan Skellefteå kommun och
exempelvis organisationen Kris, för att lyfta frågor som exempelvis
anställning efter kriminalitet?
3. I kommunens värdegrundsarbete och mångfaldsarbete i samband med
rekryteringsfrågor - lyfter man där in det berörda ämnet?”
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar:
”Emilia Hallin har i en interpellation till mig ställt ett antal frågor som
handlar om anställning i kommunen för personer med ett kriminellt
förflutet.
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Svar på fråga 1:
Kommunen begär idag utdrag ur belastningsregister vid anställningar i
yrken där det finns krav på utdrag. I Sverige har vi fyra lagar som innebär
att en arbetssökande måste uppvisa registerutdrag.
Dessa lagar är:
-

Lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för
vård eller boende som tar emot barn.

-

Lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa
insatser åt barn med funktionshinder.

-

Skollagen (2010:800).

-

Lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med
barn.

Det finns idag inga planer på att begära utdrag ur belastningsregistret på
nya grupper av medarbetare.
Svar på fråga 2:
Kommunen har ingen regelbunden kontakt med KRIS eller liknande
organisationer.
Arbetsmarknadsenheten vid gymnasiekontoret arbetar med olika typer av
arbetsmarknadsåtgärder vilket kan innebära att personer med kriminellt
förflutet kan komma ifråga för åtgärd men vi frågar inte utan det är i så fall
upp till personen att själv berätta. Undantaget är förstås om det inte gäller
verksamheter där vi enligt lag kräver registerutdrag.
Svar på fråga 3:
När det gäller rekrytering så görs inga särskilda insatser kring tidigare
straffade. Rekryteringsarbetet ska ske på ett välkomnande sätt och med hög
grad av professionalitet. De som sökt lediga jobb hos kommunen ska
bemötas med respekt och alltid få återkoppling på sin ansökan samt ett gott
bemötande. Integrationsstrategin och policy för lika behandling är viktiga
riktmärken även i rekryteringsarbetet.
Mål för rekryteringen ska vara att:
-

Rekryteringsarbetet ska säkerställa att rätt kompetens anställs.

-

Rekryteringsarbetet leder till ökad mångfald.

-

Medarbetare som anställs erbjuds anställning på heltid.

Värdegrunden ska genomsyra alla kommunens verksamheter och gäller
alltså också vid arbetet med att rekrytera.”

Justering (sign)
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Sedan Emilia Hallin (S), Lorents Burman (S), Jeanette Velander (V), Johan
Söderberg (M) och Peter Lindkvist (SD) yttrat sig förklaras behandlingen
av ärendet avslutad.
______________________________________________________
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Dnr KS 2014-000332 820

Motion av Johan Söderberg (M) om utveckling
av näridrottsplatser – ansvar, prioritering och
standard (15/14)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Johan Söderberg (M) föreslår i en motion
att Skellefteå kommun genomför en översyn av hanteringen av näridrottsplatser och andra spontanidrottsytor i syfte att samla dessa till en förvaltning och nämnd.
Fritidsnämnden anför att näridrottsplatser/spontanidrottsplatser sköts i dag
av fritidskontoret, samhällsbyggnad, support och lokaler samt skol- och
kulturkontoret. Förutom dessa förvaltningar använder gymnasiekontoret
dem i sin verksamhet.
Förvaltningarna som har hand om skötsel och skapandet av nya anläggningar har sedan ett par år tillbaka träffar där man går igenom dessa
anläggningar. Dessa träffar är till för att kunna ha en bättre och mer
samordnad syn på anläggningarna. Samordning av skötsel sker redan i dag
mellan förvaltningarna för att nyttja resurser så bra som möjligt.
Om man som motionären vill styra det enbart till en förvaltning kommer
det alltid att behövas samordnas med de andra förvaltningarna i alla fall
med nuvarande resursfördelning. Inom kort påbörjas utredning om eventuell sammanslagning av kultur- och fritidsförvaltningen där frågan kan
vara en del i processen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens fråga aktualiseras i samband med utredning om eventuell
sammanslagning av fritidskontoret och kulturavdelningen.
2. Motionen leder inte till några fler åtgärder.

Inlägg
Johan Söderberg (M) yttrar sig.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 540
Fritidsnämndens protokoll 2015-09-22, § 221
Fritidskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-15
Bilagor
Motion (15/14) 2014-04-14
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Motionären
Fritidsnämnden
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Dnr KS 2014-000579 310

Motion av Lars Åhman (L) om säker skolväg vid
skolor och förskolor (35/14)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (L) anför i en motion bland
annat att besök på förskole- och skolråd samt samtal med elever, föräldrar
och personal ger en bild som visar att på alltför många håll i kommunen
känns inte vägen till skolan eller förskolan tillräckligt säker.
Tekniska nämnden anser att det är viktigt att skapa säkra skolvägar och
arbetar kontinuerligt med denna fråga. När trafiksäkerhetsåtgärder i gångoch cykelvägnätet genomförs har sträckor i närhet till skolor prioriterats.
Hastighetssänkningar kring skolor är ett återkommande önskemål från
många medborgare och sådana är ofta motiverade.
Skolvägar har tidigare setts över i samband med verksamhetsförändringar
inom skolan, som för Moröskolan, Getbergsskolan och Kaplanskolan.
Skol- och kulturkontoret bör ha ansvaret att inleda samråd med tekniska
kontoret kring planering av skolvägar inför skolomvandlingar, ny- eller
ombyggnad av skolor och skolverksamheter.
Vid etablering, nedläggning eller flytt av skolor bör planeringen ha som
utgångspunkt att eleverna själva ska kunna ta sig till skolan alternativt
tillsammans med föräldrar till fots eller på cykel. Detta eftersom föräldrar
som skjutsar i bil utgör en av de större trafikfarorna vid skolor.
Skolorna bör ansvara för återkommande diskussioner med skolråd och
elever vad gäller trafiksäkerheten kring skolan och vidareförmedla
resultaten från diskussionerna till tekniska kontoret.
Tekniska nämnden beslutade 2014-09-22 att kartlägga samtliga grundskolor och förskolor samt sträckor med hastighetsbegränsning 30 km/h
kring dessa samt att reglera hastighetsgränser till 30 km/h under skoltid på
de sträckor och vid de skolor där det anses motiverat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade motionen 2014-10-20 till
tekniska nämnden för tydliggörande av hur dialogen med barn- och grundskolenämnden och nämnden för support och lokaler sett ut och om det
råder enighet om den föreslagna ansvarsfördelningen.
Tekniska nämnden anser, för att förtydliga föregående svar på motionen,
att skolstrukturgruppen (SSG) bör inleda samråd med samhällsbyggnad
och andra berörda förvaltningar kring planering av skolvägar inför
skolomvandlingar, ny- eller ombyggnad av skolor och skolverksamheter.
Representanter från samhällsbyggnad, skol- och kulturkontoret och support
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och lokaler finns inom skolstrukturgruppen (SSG) och inom dess styrgrupp. Samråd och enighet kring denna ansvarsfördelning råder med
styrgruppen för skolstrukturgruppen (SSG).
Exempel på ovan nämnda samarbete genomfördes inför strukturomvandlingen för skolområdet i västra Skellefteå. Berörda förvaltningar (skol- och
kulturkontoret, gymnasiekontoret, support och lokaler, dåvarande tekniska
kontoret samt kommunledningskontoret) ingick i en arbetsgrupp som i en
utredning belyste olika utvecklingsalternativ från olika aspekter, varav förutsättningar för säkra skolvägar utgjorde en del i utredningen.
Skolråd och rektorer kan precis som andra medborgare lämna in skrivelser
för att påtala brister längs med skolvägarna till tekniska nämnden.
Verksamheterna trafik och fysisk planering på samhällsbyggnad har tillsammans med support och lokalers fastighetsavdelning under vintern
2014/2015 samarbetat kring att ta fram riktlinjer för hur en trafiksäker
skolmiljö kan uppnås. Inom begreppet trafiksäker skolmiljö inryms både
skolgården samt övrig mark inom skolans fastighet, såsom angöringsytor,
parkeringsytor men även trafikmiljön i skolans närhet, exempelvis kringliggande gator.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Vid ny- eller ombyggnation av skolor, förskolor och andra skolverksamheter ska skolstrukturgruppen inleda samråd med berörda
förvaltningar kring planering av skolvägar.
2. Tekniska nämndens beslut att kartlägga samtliga grundskolor och
förskolor samt sträckor med hastighetsbegränsning 30 km/tim kring
dessa samt att reglera hastighetsgränsen till 30 km/tim under skoltid på
de sträckor där det anses motiverat noteras.
3. Motionen leder inte till någon ytterligare åtgärd.

Inlägg
Stina Engström (L), Carina Sundbom (C), Jens Wennberg (L) och Andreas
Löwenhöök (M) yttrar sig.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 523
Tekniska nämndens protokoll 2015-10-16, § 248
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2015-09-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20, § 620
Tekniska nämndens protokoll 2014-09-22, § 234
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2014-08-22
Motion (35/14) 2014-07-15
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Tekniska nämnden
Skolstrukturgruppen
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Dnr KS 2015-000018 109

Motion av Andreas Westerberg (L) om att HBTcertifiera kommunens verksamheter (1/15)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Westerberg (L) anför i en motion
att alla människor ska känna sig trygga i kontakten med kommunen, men
på grund av olika normer och strukturer är det inte så. En utsatt grupp är
HBTQ-personer. Det är viktigt att Skellefteå kommun arbetar normkritiskt
för att uppnå en miljö där alla känner sig välkomna.
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter (RFSL) har en HBT-certifiering som kan ge Skellefteå kommun
verktyg att bemöta medborgare på ett likvärdigt sätt. Certifieringen
innehåller utbildning för personal, genomgång av styrdokument, genomgång av arbetsförhållanden och återkommande uppföljningar. Kort sagt
innebär en certifiering dels kompetenshöjning av personal och dels synliggörande av normer. En HBT-certifiering kan ses som ett kvitto på verksamhetens kompetens i HBT-frågor, men också ett bevis på att verksamheten arbetar brett med normkritik. Certifieringen omfattar alltid en hel
verksamhet eller enhet inom en verksamhet. Det tar i snitt 6 – 8 månader
att genomföra processen. Certifikatet gäller i tre år och kan därefter förnyas
så att verksamheten behåller sin certifiering under många år.
Skellefteå kommun bör målmedvetet arbeta för en öppen och tolerant verksamhet. Genom en HBT-certifiering motverkar kommunen exkludering,
negativa normer och begränsande fördomar.
Med anledning av ovanstående yrkar motionären att kommunstyrelsen får i
uppdrag att arbeta för HBT-certifiering av kommunal verksamhet.
Kommunledningskontoret föreslår att en analys/förstudie genomförs för att
lyfta fram HBTQ-frågor i verksamheten; arbetssätt, kommunikation,
utvecklings- och utbildningsfrågor med mera. Då kan också förutsättningarna för HBT-certifiering av kommunal verksamhet prövas.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en analys/förstudie om
arbetssätt, kommunikation med mera för att lyfta fram HBTQ-frågor i
kommunens verksamhet och då också pröva frågan om HBTcertifiering av verksamheter.
2. Analysen/förstudien ska vara genomförd senast februari 2016.
3. Den utbildning som kommunledningskontoret genomfört under
november 2015 för chefer och specialister i samarbete med Norsjö,
Malå samt Piteå kommuner, noteras.
Justering (sign)
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4. Motionen leder inte till några fler åtgärder.

Inlägg
Andreas Westerberg (L), Andreas Löwenhöök (M), Peter Lindkvist (SD),
Jeanette Velander (V), Kenneth Fahlesson (S), Stina Engström (L), Lennart
Hägglund (KD) och Gunilla Hedlund (C) yttrar sig.

Yrkande
Peter Lindkvist (SD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Peter Lindkvists yrkande
var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.
Votering begärs och verkställs med följande godkända
voteringsproposition:
Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som stöder yrkandet röstar nej.

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 60 ja-röster och 1 nej-röst. 4 ledamöter är frånvarande.
Hur var och en röstat framgår av bilagd voteringslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 539
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-17, § 83 och 84
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-01-24, § 8
Motion (1/15) 2015-01-12
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Motionären
Kommunledningskontoret/staben

Justering (sign)
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Dnr KS 2015-000027 109

Motion av Lenita Hellman (M) och Andreas
Löwenhöök (M) om att öka kunskapen och
kompetensen om HBTQ-frågor hos
kommunens personal och förtroendevalda
politiker (2/15)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamöterna Lenita Hellman (M) och Andreas
Löwenhöök (M) anför i en motion att Skellefteå är en öppen och tolerant
kommun. Det är en uppfattning som många i Skellefteå har. Men granskar
man detta påstående närmare finns det tyvärr fortfarande mycket kvar att
göra innan alla i vårt samhälle uppfattar detsamma. Moderaterna har mött
HBTQ-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, som vittnar om att de fortfarande upplever negativa attityder i vår
kommun. Kommunens värderingsundersökning visar också att skellefteborna
ger låga självskattningsbetyg för Skellefteås öppenhet och respekt för alla
oavsett bakgrund.
Vidare vill motionärerna peka på den undersökning som RFSL (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter) genomförde under 2014. I den undersökningen har RFSL
tittat på landets 290 kommuner för att ta reda på om kommunerna
inkluderar ett HBTQ-perspektiv i sina verksamheter. Detta är en uppföljning
av en motsvarande rapport som gjordes 2006. För Skellefteå kommuns del är
2014 års rapport ingen trevlig läsning. Kommunen har tappat inom alla
områden utom ett jämfört med 2006 och faller från 8:e till 95:e plats i den
ranking som presenteras. Skellefteå får inte godkänt. Med anledning av detta
finns det anledning att stärka Skellefteå kommuns arbete med HBTQ-frågor.
Ett av de områden som lyfts fram i RFSL:s undersökning är behovet
kompetenshöjande utbildning kring HBTQ-frågor i kommunen. Det handlar
både om kommunanställd personal och om kommunens förtroendevalda
politiker. Moderaterna föreslår därför att Skellefteå kommun ska genomföra
ett HBTQ-lyft. Syftet med detta HBTQ-lyft är att öka kunskapen och
kompetensen om HBTQ-personers situation för en bra tillvaro för alla
människor oavsett könsidentitet. Det handlar om att se varje människa och
skapa möjligheter för dem att leva sina liv på egna villkor och se förbi invanda
mönster och normer. För moderaterna är det viktigt att människor respekteras
för den man är i olika livssituationer – oavsett om det är i vården eller på
fotbollsplanen, på arbetsplatsen eller i den omsorg man får på ålderns höst.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Moderaterna att kommunfullmäktige
ska fatta följande beslut:

Justering (sign)
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-

ge personalnämnden i uppdrag att genomföra ett HBTQ-lyft bland
kommunens personal för att öka kunskapen och kompetensen inom
HBTQ-frågor

-

ge personalnämnden i uppdrag att genomföra ett HBTQ-lyft bland
kommunens personal för att öka kunskapen och kompetensen inom
HBTQ-frågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till personalnämnden avseende delen att genomföra ett HBTQ-lyft bland kommunens
personal och till kommunstyrelsen avseende delen att genomföra ett
HBTQ-lyft bland förtroendevalda politiker.
Kommunledningskontoret och personalnämnden anför att kommunen
tillsammans med Norsjö, Malå och Piteå kommuner beviljats 150 000
kronor från socialstyrelseen för att genomföra insatser för att öka
kunskapen om HBTQ-frågor hos medarbetare och chefer i kommunen.
Detta måste ses som ett steg på vägen att uppnå det motionärerna vill.
Utbildningen är genomförd under början av november 2015.
Kommunledningskontoret föreslår att en analys/förstudie genomförs för att
lyfta fram HBTQ-frågor i kommunen. Där kan också frågan om ökad
kunskap och kompetens om ökad kunskap och kompetens bland personal
och beslutsfattare prövas.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en analys/förstudie om
arbetssätt, kommunikation med mera för att lyfta fram HBTQ-frågor i
kommunens verksamhet och då också pröva frågan om behovet av
ökad kunskap och kompetens om HBTQ-frågor bland kommunens
förtroendevalda och anställda.
2. Analysen/förstudien ska vara genomförd senast februari 2016.
3. Den utbildning som kommunledningskontoret genomfört under
november 2015 för chefer och specialister i samarbete med Norsjö,
Malå samt Piteå kommuner, noteras.
4. Motionen leder inte till några fler åtgärder.

Inlägg
Andreas Westerberg (L), Peter Lindkvist (SD), Agneta Hansson (V) och
Carina Sundbom (C) yttrar sig.

Yrkande
Peter Lindkvist (SD) yrkar avslag på motionen.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Peter Lindkvists yrkande
var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.
Votering begärs och verkställs med följande godkända
voteringsproposition:
Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som stöder yrkandet röstar nej.

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 60 ja-röster och 1 nej-röst. 4 ledamöter är frånvarande.
Hur var och en röstat framgår av bilagd voteringslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 538
Personalnämndens protokoll 2015-10-06, § 108
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-07
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-02-09, § 94
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-17, § 83 och 84
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-01-24, § 8
Motion (2/15) 2015-01-14
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Motionärerna
Personalnämnden
Kommunledningskontoret/staben

Justering (sign)
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Dnr KS 2015-000652 310

Motion av Andreas Löwenhöök (M) om att
kommunens mobilapp Mitt Skellefteå utvecklas
med funktioner som erbjuds i tjänster som
FixaMinGata (27/15)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) föreslår i en motion
bland annat att kommunens app, Mitt Skellefteå, utökas med funktioner
som gör att allmänheten kan se var ett fel är inrapporterat. Det kan
förslagsvis visas på en kartfunktion på internet åtkomlig från en dator eller
en mobiltelefon. Möjligheter till kommentarer ska också finnas.

Kommunledningskontoret anför att de fördelar en visning av inrapporterade fel skulle ge är en överskådlighet över vilka problem som
rapporterats in. Det kan också minska antalet inrapporterade ärenden då
det går att kontrollera om någon annan redan lämnat in en anmälan.
Slutligen kan det ge ett bättre underlag för förebyggande insatser på
särskilt utsatta platser. Motionären menar att dessa funktioner skulle kunna
bidra till arbetet för en tryggare, renare och vackrare kommun.
De fel som rapporteras in till kommunen kommer från flera källor, appen
Mitt Skellefteå, kommunens webb och framför allt från de telefonsamtal
som kommer in till kundtjänst. Samtliga ärenden registreras i kundtjänstens
ärendesystem. Det innebär att för att kunna visa inrapporterade fel för
invånarna måste förändringar göras i kundtjänstsystemet.
I kundtjänstsystemet finns möjlighet att placera ett ärende på en geografisk
punkt, men någon funktion för visning av ärenden på webben eller i appen
finns inte framtagen, varken i text- eller kartformat. Processen för kundernas ärenden, det vill säga hur de ska hanteras i kundtjänst och fortsatt in i
förvaltningarna ska ses över. Översynen kan komma att leda till behov av
större eller mindre förändringar av ärendesystemet och en sådan förändring
är absolut de funktioner av den typ som finns i FixaMinGata. Om förändringsbehovet blir stort kan en upphandling av system bli aktuellt.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens förslag tillförs den översyn som görs i processen för hur
ärenden hanteras i kundtjänst och vidare till förvaltning.
2. Motionen leder inte till någon ytterligare åtgärd.

Inlägg
Andreas Löwenhöök (M) yttrar sig.

Justering (sign)
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 522
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-08
Motion (27/15) 2015-08-26
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Motionären
Kommunledningskontoret/kvalitet och förnyelse
Kundtjänstchef

Justering (sign)
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Dnr KS 2015-000899 107

Förvärv av bolag, Fastighets AB Polaris
Sammanfattning
Skellefteå stadshus AB anför att kommunen under lång tid försökt förvärva
området intill järnvägen i centrala Skellefteå. Bakgrunden är det lokala
intresset att få till stånd persontrafik med järnväg och öka kvalitén på
kollektivtrafiken.
Fastigheten Skellefteå 7:2 omfattar markområden mellan E4 och
Lasarettsvägen intill järnvägsspåren och ägs av statliga Jernhusen. Intresset
att förvärva fastigheten är relaterat till de stora behoven att skapa en
persontrafikterminal, ett resecentrum Skellefteå. På den aktuella
fastigheten finns fyra arrendatorer som äger byggnader inrättade för handel
och kontorsverksamhet vid Södra Järnvägsgatan. Arrendatorerna är mycket
angelägna om att få förvärva tomtmark till sina byggnader. Sammantaget
innebär förvärvet att Skellefteå kommun får möjlighet att stärka ett hållbart
resande och transporter samt Skellefteå centrum som helhet. Det skapar
samtidigt möjlighet för delar av näringslivet att utveckla sina verksamheter
i kommunen.
AB Jernhusen avser att försälja Skellefteå 7:2 till kommunen via
överlåtelse av aktier i ett särskild inrättat aktiebolag. Skellefteå stadshus
AB föreslår att överlåtelsen sker mellan AB Jernhusen och Fastighets AB
Polaris.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastighets AB Polaris förvärv av Jernhusen Stockholm 134 AB (under
namnändring) för 20,8 miljoner kronor godkänns.
2. Bolagsordning för Jernhusen Stockholm 134 AB (under namnändring)
godkänns.
3. Följande personer utses till styrelse för Jernhusen Stockholm 134 AB
(under namnändring):
Gabriella Rymark, ordförande och ledamot
Fredrik Löfstedt, ledamot
Niklas Hellsten, ledamot

Inlägg
Lorents Burman (S) yttrar sig.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 554
Skellefteå stadshus AB protokoll 2015-11-16, § 67

Justering (sign)
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Beslutet sänds till:
Skellefteå Stadshus AB
Fastighets AB Polaris
De valda
Budget och bokslut

Justering (sign)
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Dnr KS 2015-000909 252

Förvärv av terminalområden i Skellefteå
Sammanfattning
Kommunledningskontoret anför att Jernhusen AB i förhandling har
erbjudit Skellefteå kommun att förvärva ett område vid järnvägen i centrala
Skellefteå samt den tidigare godsterminalen Gunsen. Området i centrum är
planerat för ett kommande resecentrum med parkeringsmöjligheter som
ska fungera för såväl kulturhus som resecentrum, handeln och
verksamheter i staden.
Förvärvet av området vid järnvägen i centrala Skellefteå föreslås ske
genom Fastighets AB Polaris och beslutat i separat ärende.
Förvärvet av området på Gunsen (fastigheten Skellefteå 7:3) föreslås ske
genom att Skellefteå kommun förvärvar fastigheten för 1,4 miljoner
kronor.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Skellefteå kommun förvärvar fastigheten Skellefteå 7:3 för 1,4
miljoner kronor.
2. Finansiering sker inom ramen för exploateringsverksamheten.

Inlägg
Peter Lindkvist (SD), Lorents Burman (S) och Hans Brettschneider (MP)
yttrar sig.

Yrkande
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå kommun förvärvar fastigheten
Skellefteå 7:3 för 1,4 miljoner kronor samt att finansiering sker inom
ramen för exploateringsverksamheten.
Peter Lindkvist (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Lindkvist yttrande
var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs med följande godkända
voteringsproposition:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Peter
Lindkvists yrkande röstar nej.

Justering (sign)
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Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 60 ja-röster och 1 nej-röst. 4 ledamöter är frånvarande.
Hur var och en röstat framgår av bilagd voteringslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 554
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-11
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling
Budget och bokslut

Justering (sign)
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Dnr KS 2015-000831 291

Utredning av Mobackenskolan och område väst
Sammanfattning
Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att
inomhusmiljöproblemen på Mobackenskolan accelererade och det visades
att det krävdes omfattande insatser för att åtgärda problemen så fick
nämnden för support och lokaler av kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med barn- och grundskolenämnden att se över vilka alternativ
som fanns och föreslå rimliga åtgärder.
För att klara verksamheten vid skolan under det här läsåret finns det en
pedagogisk paviljong på skolgården med plats för fyra basrum som
används både till klassrum och fritidshem. Under hösten har det även
framkommit ytterligare elever och medarbetare som har fått problem som
misstänks bero på inomhusmiljön.
Eftersom Mobackenskolan ingår i Område väst och en tänkt framtida skolstruktur så var man tvungen att se över hela den beslutade strukturen. En
utgångspunkt var att Kaplanskolan skulle finnas med i alla alternativ och
fungera som beslutat, det vill säga F-ÅK 9.
En arbetsgrupp med tjänstepersoner från berörda förvaltningar; skol- och
kulturkontoret, support och lokaler, samhällsbyggnad, kommunledningskontoret och fritidskontoret har arbetat med att ta fram möjliga alternativ.
Fem olika alternativ har studerats:
1. Genomföra kommunfullmäktiges beslut (3 D)
2. Brännanskolan blir F-3 skola för område Väster
3. Brännanskolan blir F-3 skola för område Väster och förskola
4. Sjungande Dalen blir F-3 skola för område Väster
5. Mobacken blir F-3 skola för område Väster
Arbetsgruppen har bedömt de fem perspektiven (Lärande, Utomhusmiljö,
Ekonomi, Samhällsplanering och Trafiksäkerhet) för de olika alternativen.
Perspektiven har bedömts i tre nivåer:
Grön= Fullgott alternativ
Gul= Alternativ med vissa brister
Röd= Alternativet är svårt att genomföra
Alternativ Lärande
1
2
3
4
5
Justering (sign)

Gul
Grön
Grön
Grön
Grön

Utemiljö
Röd
Grön
Gul
Gul
Gul

Ekonomi
Grön
Grön
Grön
Grön
Grön

Samhällsplanering
Grön
Gul
Gul
Röd
Röd

Utdragsbestyrkande
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I särskild rapport beskrivs de olika alternativen närmare och hur bedömningen av de
olika perspektiven gjorts.
Det har också tagits fram investeringskalkyler för de olika alternativen. Av tabellen
(redovisas i tkr) nedan så ser man att de totala investeringarna uppskattas till mellan
cirka 84 miljoner kronor till cirka 134 miljoner kronor. Även driftkonsekvenser för de
olika alternativen redovisas nedan:
Alternativ

Fastighets Avinvestering yttringar

Trafik
säkerhet

Total
investerings
kostnad
84 000 –
91 800
104 600 –
114 100
90 800 –
99 000

Driftkonsekvens Ack.
år2020
drifteffekt
år 2035
-1 600
97 700

1. Genomföra beslut
3D
2. Brännan blir F-3
för område väst
3. Brännan blir F-3
för område väst +
fsk
4. Sjungande dalen
blir F-3 för område
väst
5. Mobacken blir F-3
för område väst

78 000 –
86 000
95 000 –
105 000
82 000 –
90 000

1 100

5 000

3 600

6 100

3 600

6 100

94 000 –
104 000

3 600

5 000

117 000 –
129 000

1 000

5 000

-1 200

75 600

-1 900

88 900

101 900 –
111 200

-1 700

87 600

122 500 –
134 100

-1 800

87 500

Support och lokaler har sett på de olika alternativen ur ett fastighetsperspektiv.
Alternativ 1 och 5 innebär att Mobackenskolan kommer att användas och åtgärdas
tekniskt, dock visar tidigare erfarenheter (både Skellefteå kommun och i andra
kommuner) att där det funnits inomhusmiljöproblem av omfattande art, har det
varit oerhört svårt att komma ifrån tidigare upplevelser och människors oro för
att allt är åtgärdat. Det brukar leda till att man efter ett tag upplever nya problem
kopplat till inomhusmiljön, trots att allt är åtgärdat utifrån en teknisk aspekt.
Utifrån det så avråder support och lokaler att genomföra alternativ 1 och 5.
Utifrån ovanstående så kvarstår alternativ 2, 3 och 4. Av dessa alternativ
så förordar support och lokaler alternativ 3. Det utifrån att alternativ 3
innebär att Sjungande dalens skola kan lämnas och yta frigörs till annan
verksamhet. Dessutom kan ytorna på Brännanskolan nyttjas effektivare
samt att det ändå finns expansionsytor för skolverksamhet på Brännanskolan framöver. De ovanstående aspekterna har inte tagits med när
värderingen av kriterierna har bedömts samt inte heller i den totala
investeringskostnaden samt den ackumulerade drifteffekten.
Även barn- och grundskolenämnden 2015-10-21 förordar alternativ 3.

Justering (sign)
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Genomföra alternativ 3 från utredningen, Brännanskolan blir F-3-skola
för område väster samt förskola.
2. Med detta upphävs delar av kommunfullmäktiges beslut 2013-04-16,
§ 68.
3. Berörda nämnder enrinras om vikten av dialog med bland annat
förskoleråd, skolråd och föräldraföreningar.
4. Skolstrukturgruppen ska inleda samråd med berörda förvaltningar
kring planering av skolvägar.
5. Barn- och grundskolenämnden får i uppdrag att tillsammans med
nämnden för support och lokaler ytterligare utreda lokaliseringen av en
förskola i området.

Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande Vänsterpartiets, Centerpartiets,
Miljöpartiets och Sverigedemokraternas fullmäktigegrupper reserverar sig
mot beslutet.

Inlägg
Carina Sundbom (C), Maria Sandström (C), Fredrik Stenberg (S), Andreas
Löwenhöök (M), Joakim Wallström (V), Andreas Westerberg (L), Agneta
Hansson (V), Lennart Hägglund (KD), Hans Brettschneider (MP), Jens
Wennberg (L), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), Peter
Lindkvist (SD), Tomas Teglund (S), Ann Åström (S), Lorents Burman (S)
och Bertil Almgren (S) yttrar sig.

Yrkande 1
Carina Sundbom (C) yrkar att ärendet återremitteras. Fredrik Stenberg (S)
yrkar att ärendet avgörs idag.

Beslutsgång 1
Ordförande ställer Carina Sundboms och Fredrik Stenbergs yrkanden var
för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller
Fredrik Stenbergs yrkande.
Votering begärs och verkställs med följande godkända
voteringsproposition:
”Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den som vill att ärendet
återremitteras röstar nej.”

Omröstningsresultat 1
Vid uppropet avges 45 ja-röster och 18 nej-röster. 2 ledamöter är
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av bilagd voteringslista.

Justering (sign)
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Yrkande 2
Kommunstyrelsen föreslår att alternativ 3 från utredningen genomförs,
Brännanskolan blir F-3-skola för område väster samt förskola.
Carina Sundbom (C) yrkar att kommunfullmäktiges tidigare beslut om
område väster står fast, med förbehåll att Mobackenskolan rivs och att det
byggs en ny förskola på Mobacken på frisk mark.
Peter Lindkvist (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås och att det
istället utreds vad det kostar att bygga en ny skola.

Beslutsgång 2:1 – utse motförslag till huvudförslaget
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Efter det ställer ordförande Carina Sundboms och Peter Lindkvists
yrkanden var för sig under proposition för att avgöra vilket som ska bli
motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att kommunfullmäktige
bifallit Carina Sundboms yrkande.
Votering begärs och verkställs med följande godkända
voteringsproposition:
”Den som bifaller Carina Sundboms yrkande som motförslag röstar ja. Den
som bifaller Peter Lindkvists yrkande som motförslag röstar nej.”

Omröstningsresultat 2:1
Vid uppropet avges 13 ja-röster och 1 nej-röst. 47 ledamöter avstår från att
rösta och 4 ledamöter är frånvarande.
Med det utser ordförande Carina Sundboms yrkande som motförslag till
huvudförslaget.

Beslutsgång 2:2 - huvudvotering
Huvudvoteringen verkställs med följande godkända voteringsproposition:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder
Carina Sundboms yrkande röstar nej.”

Omröstningsresultat 2:2
Vid uppropet avges 50 ja-röster och 11 nej-röster. 1 ledamot avstår från att
rösta och 3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstet framgår av
bilagd voteringslista.

Yrkande 3
Jeanette Velander (V) yrkar som tillägg till beslutet att barn- och
grundskolenämnden ska få i uppdrag att tillsammans med nämnden för
support och lokaler ytterligare utreda lokaliseringen av en förskola i
området.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång 3
Ordförande ställer bifall respektive avslag till Jeanette Velanders yrkande
var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit
yrkandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 531
Protestskrivelse med namninsamlingslista 2015-11-17
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2015-10-21, § 221
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2015-10-15
Nämnden för support och lokalers arbetsutskotts protokoll 2015-10-20,
§ 21
Rapport – Utredning Mobackenskolan och område väst
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-16, § 68
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Barn- och grundskolenämnden
Nämnden för support och lokaler
Budget och bokslut
Skolstrukturgruppen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000523 700

Socialnämndens boendeplan 2016-2025,
återremiss Solgården
Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade 2015-09-15 den del av boendeplanen
som avsåg att avveckla den småskaliga enheten Solgården.
Socialnämnden anför att anledningen till att man föreslog att avveckla
Solgården var att lokalerna inte är ändamålsenliga utifrån verksamhetens
behov samt att småskaliga enheter är de som är mest kostsamma. Utöver
det har behovet av boendeplatser sjunkit. Utifrån socialnämndens beslut
2015-05-28 har de boende på Solgården erbjudits och tackat ja till andra
boenden.
För närvarande råder stor tillströmning av flyktingar; ensamstående,
familjer och ensamkommande barn. Skellefteå har hittills haft en stor
mottagning av ensamkommande barn och verksamheten på individ- och
familjeomsorgen upplever nu ett kraftigt ökat tryck och har mottagit ytterligare krav från staten om att öppna upp fler platser för ensamkommande
barn.
Stöd och service, som enligt tidigare bedömningar skulle ha behov av
lokalerna, anser sig i dagsläget kunna lösa sina behov på annat sätt.
Utifrån ovanstående föreslår socialnämnden att lokalerna på Solgården i
Ursviken ska utgöra boende för ensamkommande barn.

Kommunfullmäktiges beslut
Den omformulerade delen av boendeplanen avseende Solgården godkänns.

Inlägg
Andreas Westerberg (L), Peter Lindkvist (SD) och Kenneth Fahlesson (S)
yttrar sig.

Yrkande
Kommunstyrelsen föreslår att den omformulerade delen av boendeplanen
avseende Solgården godkänns. Peter Lindkvist (SD) yrkar avslag till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Lindkvists
yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifallit kommunstyrelsens förslag.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Votering begärs och verkställs med följande godkända
voteringsproposition:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Peter
Lindkvists yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 63 ja-röster och 1 nej-röst. 1 ledamot är frånvarande.
Hur var och en röstat framgår av bilagd voteringslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 537
Socialnämndens protokoll 2015-11-02, § 170
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-15, § 218
Socialnämndens protokoll 2015-05-28, § 92
Socialnämndens boendeplan 2016–2025 reviderad
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Socialnämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Dnr KS 2015-000853 420

Kontrollstrategi för övervakning av luftkvalitén
2015-2017
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden anför att varje kommun eller samverkansområde
som kontrollerar luftkvalitén genom mätning eller modellberäkning ska ha
en kontrollstrategi. Den ska omfatta en tidsperiod på minst två kalenderår
och uppdateras årligen.
Skellefteå kommuns kontrollstrategi för övervakning av luftkvalitén
omfattar åren 2015-2017, men även en långsiktig strategi som sträcker sig
fram till sommaren 2021. Därefter måste mätvagnen flyttas till annan plats.
Kvävedioxider och partiklar ska fortsättningsvis mätas vid E4 fram till
sommaren 2021. Bensen kommer att mätas under 2016 med indikativa
mätningar för att få ett årsmedelvärde att jämföra mot miljökvalitetsnormen för bensen. Under innevarande år planeras publicering av mätdata i
realtid på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kontrollstrategi för övervakning av luftkvalitén 2015-2017 antas.

2.

Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att se över möjligheten att
hitta en mer modern mätutrustning som på ett bättre sätt smälter in i
kringliggande miljö.

Yrkande
Ola Burström (S) yrkar att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att se
över möjligheten att hitta en mer modern mätutrustning som på ett bättre
sätt smälter in i kringliggande miljö.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ola Burströms yrkande var
för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit
yrkandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 542
Bygg- och miljönämndens protokoll 2015-10-19, § 168
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2015-10-05
Kontrollstrategi för övervakning av luftkvalitén 2015–2017
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Bygg- och miljönämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000842 109

Kommunikationsstrategi för Skellefteå
kommun
Sammanfattning
Kommunledningskontoret anför att Skellefteå kommun har, med
platsvarumärket och utvecklingsstrategin 2030 som grund, tagit fram en
gemensam plattform för hur den kommunövergripande kommunikationen
ska utformas.
En kommunikationsstrategi har nu tagits fram som syftar till att skapa en
tydlig och enhetlig bild av Skellefteå kommun.
Kommunens revisorer har tidigare tagit upp vikten av att arbeta med att
tydliggöra kommunikationen utifrån flera aspekter.
Kommunikationsstrategin tar avstamp i Skellefteå kommuns vision och
utvecklingsstrategi Skellefteå 2030, Skellefteå kommuns värdegrund och
platsvarumärkets kärnvärden. Det övergripande målet är gemensamt:
Skellefteå ska vara en “framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv
att bo och verka i”. Målet är att vi ska vara 80 000 invånare år 2030.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunikationsstrategin fastställs.
2. Ordet funktionsnedsättning byts i strategin ut mot funktionsolikheter.
3. Kommunfullmäktige ska revidera kommunikationsstrategin en gång
per mandatperiod.
4. Justeringar i kommunikationsstrategin beslutas i framtiden av
kommunstyrelsen.
5. De uppdaterade grafiska riktlinjerna ersätter tidigare beslutade riktlinjer och överlåts efter detta beslut till förvaltningsorganisationen.
6. Eventuella kommunikationsstrategier för olika förvaltningar och/eller
nämnder ersätts med den övergripande kommunikationsstrategin.

Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande Liberalernas och Moderaternas
fullmäktigegrupper reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att
använda begreppet "funktionsolikheter" istället för
"funktionsnedsättningar" i kommunens kommunikationsstrategi. Det är
viktigt att vi använder värdeneutrala och tydliga begrepp i kommunens
styrande dokument. Begreppet "funktionsnedsättning" är tydligt eftersom
att det beskriver att det finns människor i vårt samhälle som har svårt att
delta i samhällslivet på grund av kroppsliga eller kognitiva begränsningar.
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Begreppet "funktionsolikheter" är otydligt och riskerar att uppfattas starkt
negativt eftersom det är olikheten och inte funktionsnedsättningen som
beskrivs. Begreppet "funktionsnedsättning" är också det som används i
lagstiftningen och kommunens övriga styrande dokument.

Inlägg
Andreas Westerberg (L), Lorents Burman (S), Filip Palukka (V), Johan
Söderberg (M), Carina Sundbom (C) och Hans Brettschneider (MP) yttrar
sig.

Yrkande 1
Andreas Westerberg (L) yrkar som tillägg att kommunfullmäktige
reviderar kommunikationsstrategin en gång per mandatperiod.

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Andreas Westerbergs
yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifallit yrkandet.

Yrkande 2
Filip Palukka (V) yrkar att ordet funktionsnedsättning byts ut mot ordet
funktionsolikheter i dokumentet.

Beslutsgång 2
Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Filip Palukkas yrkande var
för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit
yrkandet.
Votering begärs och verkställs med följande godkända
voteringsproposition:
Den som stöder yrkandet röstar ja. Den som vill avslår yrkandet röstar nej.

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 38 ja-röster och 24 nej-röst. 1 ledamot avstår från att
rösta. 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av bilagd
voteringslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 532
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-19
Kommunikationsstrategi Skellefteå kommun
Utvecklingsstrategi Skellefteå 2030
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder
Kommunens ledningsgrupp

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015-000788 214

Tillägg till detaljplan för del av kvarteret
Grunnan, stadsdelen Anderstorp
Sammanfattning
Samhällsbyggnad anför att länsstyrelsen meddelar att deras
granskningsyttrande (2015-07-29) rörande förslaget till ny detaljplan för del
av kvarteret Grunnan, stadsdelen Anderstorp var felaktigt. Detta med
anledning av att den nya bullerförordning som trädde i kraft den 1
juni 2015 inte får de följder länsstyrelsen då antog. Länsstyrelsen beklagar
det inträffade och önskar att Skellefteå kommun under rubriken
Störningsskydd (m1) återinför på kartan de planbestämmelser angående
buller och ”tyst sida” som samhällsbyggnad strök inför antagande
(nedan).
Då planen redan antagits av kommunfullmäktige 2015-11-17 är den
möjlighet som återstår att kommunfullmäktige antar ett tillägg till
detaljplanen.
m1 För lägenheter som vid nybyggnation inte uppfyller riktvärdet på högst 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå vid fasad gäller att:
- en tyst sida med dygnekvivalent ljudnivå om högst 45 dB(A) vid fasad ska
eftersträvas och en ljuddämpad sida, 45-50 dB(A), ska klaras.
- den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad utanför minst hälften av bostadsrummen
(ej kök) i varje lägenhet ej överstiger 50 dB(A).
Maximal ljudnivå vid uteplatser får inte överstiga 70 dB(A). Dygnsekvivalent
ljudnivå vid gemensam uteplats får inte överstiga 50 dB(A).

Utgående och ingående bestämmelse (beteckning och teckenförklaring) på kartan.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tillägg angående störningsskydd till detaljplanen antas.
2. Laga kraft-tiden för detaljplanen som beslutades 2015-11-17 påverkas
inte av ovanstående beslut.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Inlägg
Lorents Burman (S), Hans Brettschneider (MP), Andreas Löwenhöök (M)
och Peter Lindkvist (SD) yttrar sig.

Yrkande
Kommunstyrelsen föreslår att tillägget angående störningsskydd till
detaljplanen antas och att laga kraft-tiden för detaljplanen som beslutades
2015-11-17 inte påverkas av ovanstående beslut.
Hans Brettschneider (MP) yrkar att ärendet återremitteras.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Hans Brettschneiders
yrkande var för sig under sig under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 558
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2015-12-09
Antagandehandlingar efter förslag till revidering
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-17, § 318
Antagandehandlingar inför kommunfullmäktige 2015-11-17
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-21, § 515
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2015-09-29
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Länsstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Klaganden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015-000859 860

Revidering av taxor och avgifter 2016,
kulturnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställer på förslag av kulturnämnden taxor och
avgifter för kulturnämndens verksamhet. För 2016 gjordes detta
2015-02-17.
Kulturnämnden har efter detta beslut kommit fram till att man i sitt förslag
tolkat lagstiftning om bidrag på lika villkor på fel sätt och föreslår därför
en revidering av beslutade taxor och avgifter.
Revideringen avser att bokbussen inte ska debitera något arvode för
uppsökande verksamhet när det gäller kommunala skolor, friskolor och
friförskolor samt nya taxor för arrangemangslokaler, teknikertjänst samt
skräddarsydda guidningar.

Kommunfullmäktiges beslut
Revidering av taxor och avgifter för kulturnämndens verksamhet 2016
godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 544
Kulturnämndens protokoll 2015-10-13, § 92
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2015-09-21
Bilaga med taxor och avgifter
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Kulturnämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015-000869 600

Interkommunala avgifter förskola, pedagogisk
omsorg, fritidshem, grundskola samt
grundsärskola år 2016
Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden anför att interkommunala avgifter ska
årligen fastställas av kommunfullmäktige. Innan barn och elever placeras i
kommunen ska yttrande inhämtas från hemkommunen så att kommunerna
är överens om placering och ekonomisk ersättning.
I Västerbottens län har man beslutat om samma beräkningsgrunder. Det
innebär att alla kommuner beräknar avgifterna på samma sätt. Det kommer
att underlätta avtalsskrivning mellan kommunerna. Skellefteå kommun
kommer att använda dessa beräkningsgrunder mot kommuner i övriga
Sverige.

Kommunfullmäktiges beslut
Interkommunala avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
grundskola samt grundsärskola år 2016 fastställs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 547
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2015-10-21, § 200
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2015-09-29
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Barn- och grundskolenämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

52

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 356

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000870 600

Ny taxa för avgifter förskola, pedagogisk
omsorg samt fritidshem från och med
2016-01-01
Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden beslutade 2015-09-23 att föreslå kommunfullmäktige en avgiftshöjning till år 2016.
Sedan har nytt beslut tagits att höja inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär
att avgiftsnivåerna höjs. Inkomsttaket höjs från 42 890 kronor/månad till
43 760 kronor/månad. Intäktsökningen blir cirka 1,0 miljoner kronor på
helår.
I detta ärende är barnchecken och checklistan för jämställdhetsperspektiv
inte tillämpliga.

Kommunfullmäktiges beslut
Ny taxa för förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem fastställs att gälla
från och med 2016-01-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 548
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2015-10-21, § 201
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2015-10-08
Skolverkets beslut om nytt avgiftstak för maxtaxa 2016 2015-09-24
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2015-09-23, § 174
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Barn- och grundskolenämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015-000852 101

Annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden 2016
Sammanfattning
I 5 kap 10 § kommunallagen anges bland annat att uppgift om tid och plats
för sammanträde samt, om kommunfullmäktige har bestämt det, uppgift
om de ärenden som ska behandlas minst en vecka före sammanträdesdagen
ska införas i en eller flera ortstidningar.
Vid sammanträde före december månads utgång avgörs 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 2016 föreslår kommunledningskontoret att sådana tillkännagivanden
om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 §
kommunallagen ska införas i tidningarna Norran och Folkbladet.
Tidigare har också tillkännagivande gjorts i tidningen Västerbottningen
men de har meddelat att de inte bevakar Skellefteå kommun vilket leder till
ovanstående förslag.
Andreas Westerberg anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

Kommunfullmäktiges beslut
Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden som avses i
5 kap 10 § kommunallagen ska under 2016 införas i tidningarna Norran,
Folkbladet och Västerbottens Mellanbygd.

Inlägg
Gunilla Hedlund (C) yttrar sig.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 541
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-26
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Support och lokaler/information

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000860 240

Namnsättning av nytt kvarter intill kvarteret
Concordia, stadsdelen Ursviken
Sammanfattning
Samhällsbyggnad föreslår att namn för nytt kvarter intill kvarteret
Concordia i stadsdelen Ursviken blir Pråmvarvet.
Förslaget grundar sig på att det tidigare har funnits ett pråmvarv i området.

Kommunfullmäktiges beslut
Det nya kvarteret intill kvarteret Concordia, stadsdelen Ursviken, ges
namnet Pråmvarvet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 543
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2015-10-08
Karta
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Samhällsbyggnad/lantmäteri

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015-000866 003

Revidering av barn- och grundskolenämndens
reglemente
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-15 att göra en förändring av
kommunens organisation för hantering av LSS-frågor.
Detta innebär att resursavdelningens verksamhet i sin helhet flyttas från
skol- och kulturkontoret till socialkontoret från och med 2016-01-01.
Med anledning av detta har en revidering gjorts i barn- och grundskolenämndens reglemente, 1 §.

Kommunfullmäktiges beslut
Revidering av barn- och grundskolenämndens reglemente godkänns att
gälla från och med 2016-01-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 546
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2015-10-21, § 217
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2015-10-02
Förslag till reviderat reglemente 2015-10-02
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-15, § 228
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Barn- och grundskolenämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 360

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000898 107

Godkännande av ägardirektiv, Skellefteå kraft
fibernät AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige godkände 2015-10-20 bolagisering av affärsenhet
bredband för Skellefteå kraft AB samt bolagsordning för Skellefteå kraft
fibernät AB.
Skellefteå stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige också godkänner
ägardirektiven.

Kommunfullmäktiges beslut
Ägardirektiv för Skellefteå kraft fibernät AB godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 552
Skellefteå stadshus ABs protokoll 2015-11-16, § 68
Ägardirektiv
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Skellefteå Stadshus AB
Skellefteå Kraft AB

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 361

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000791 600

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen
om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), kvartal 2/2015, barn och grundskolenämnden
Sammanfattning
Sveriges kommuner har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt
LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringen görs varje kvartal till Socialstyrelsen på individnivå samt
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form.
Under kvartal 2 fanns det sex beslut som inte verkställts inom tre månader.
Besluten gäller kontaktperson, avlösarservice i hemmet och korttidsvistelse.

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 520
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2015-09-23, § 184
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2015-08-31
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Barn- och grundskolenämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 362

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000867 600

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen
om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), kvartal 3/2015, barn och grundskolenämnden
Sammanfattning
Sveriges kommuner har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt
LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt avbrott i
verkställighet enligt LSS där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från beslutsdatum.
Rapporteringen görs varje kvartal till IVO (Inspektionen för vård och
omsorg) på individnivå samt till kommunfullmäktige och kommunens
revisorer i avidentifierad form.
Under kvartal 3 fanns det åtta beslut som inte verkställts inom tre månader
samt ett avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader. Besluten gäller biträde av kontaktperson, avlösarservice i
hemmet, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Avbrott i verkställighet gäller
avlösarservice i hemmet.
I detta ärende är barnchecken och checklistan för jämställdhetsperspektiv
inte tillämpliga.

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-18, § 545
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2015-10-21, § 218
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2015-10-13
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Barn- och grundskolenämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 363

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000965 102

Val av styrelse för livräntefonden 2016
Sammanfattning
Kommunfullmäktige utser för ett år tre ledamöter till livräntefonden.

Kommunfullmäktiges beslut
Ulla-Britt Kulin (S), Maria Granskär (S) och Inger Andersson-Öberg (L)
utses till ledamöter i livräntefonden för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens valberednings protokoll 2015-12-15, § 7
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
De valda
Support och lokaler
Kommunledningskontoret/sekretariatet
Support och lokaler/lönecenter

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 364

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000957 102

Avsägelse från Lennart Hägglund (KD) av
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen
och eventuellt fyllnadsval
Sammanfattning
Lennart Hägglund (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lennart Hägglund (KD) befrias från uppdraget.
2. Charlotta Enqvist (KD) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen för
tiden till 2018-12-31.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Lennart Hägglund 2015-11-24
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Kommunstyrelsen
Lennart Hägglund
Charlotta Enqvist
Kommunledningskontoret/sekretariatet
Support och lokaler/lönecenter

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 365

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000964 102

Avsägelse från Charlotta Enqvist (KD) av
uppdraget som ersättare i kulturnämnden och
eventuellt fyllnadsval
Sammanfattning
Charlotta Enqvist (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kulturnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
3. Charlotta Enqvist (KD) befrias från uppdraget.
4. Olav Eriksson (KD) utses till ny ersättare i för tiden till 2018-12-31.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Charlotta Enqvist 2015-11-25
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Kulturnämnden
Charlotta Enqvist
Olav Eriksson
Kommunledningskontoret/sekretariatet
Support och lokaler/lönecenter

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 366

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000888 102

Avsägelse från Agnetha R-Lindegren (KD) av
uppdraget som ersättare i gymnasienämnden
och eventuellt fyllnadsval
Sammanfattning
Agnetha R-Lindegren (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
gymnasienämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Agnetha R-Lindegren befrias från uppdraget.
2. Lennart Hägglund (KD) utses till ny ersättare i gymnasienämnden för
tiden till 2018-12-31.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Agneta R-Lindegren 2015-1105
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Gymnasienämnden
Agnetha R-Lindegren
Lennart Hägglund
Kommunledningskontoret/sekretariatet
Support och lokaler/lönecenter

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

63

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 367

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000397 101

Beredning av medborgarförslag
Dnr 2015-891

310

Medborgarförslag – Hastighetssänkande åtgärd
där cykelbanan korsar Blidvädersgatan (127/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Dnr 2015-892

317

Medborgarförslag – Belysning vid cykelställen
på västra sidan av Stadshuset (128/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Dnr 2015-893

130

Medborgarförslag – Ordna någon form av
mötesforum för nyanlända familjer (129/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut.

Dnr 2015-897

274

Medborgarförslag – Utbildnings- och temadag
om bostadsanpassning (130/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till bygg- och miljönämnden för beslut.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-912

PROTOKOLL
2015-12-15
310

Medborgarförslag – Gör en oas längs gågatan
där skulpturen Pantern finns (131/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Dnr 2015-929

310

Medborgarförslag - Bygg en gång- och
cykelbana från Tunnelvägen på Mobacken till
E4:an längs Bolidenvägen-Kanalgatans norra
sida (132/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Dnr 2015-932

317

Medborgarförslag - Sätt upp vägbelysning på
en sträcka av 650 meter mellan Slind och
Medlevägen busshållplats (133/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Dnr 2015-933

310

Medborgarförslag - Belys Kanalskolans vackra,
västra gavelfasad (134/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till nämnden för support och lokaler för
beslut.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-948

PROTOKOLL
2015-12-15
310

Medborgarförslag – Belysning på gång- och
cykelväg från Svenska hem mot Coop Forum,
Anderstorp (135/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Dnr 2015-949

310

Medborgarförslag – Gårdsgatan Hörnellgatan,
stäng västra infarten till CK-parkeringen och
gör gågata (136/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Dnr 2015-950

530

Medborgarförslag – Uppför bussignaler längs
E4:s busshållplatser med mera (137/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget behandlas inte eftersom det är en fråga som
kommunen inte äger. Medborgarförslaget skickas till Länstrafiken för
kännedom.

Dnr 2015-951

823

Medborgarförslag – Markbered för att dra
skidspåret som går mellan Lejonströmsbron
och till mitten av Myckle by lite norr om
strandpromenaden (138/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden beslut.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-952

PROTOKOLL
2015-12-15

109

Medborgarförslag – Skapa ett it-stöd där
kommunmedborgarna kan bli mera delaktiga i
frågor som berör kommunen (139/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen beslut.

Dnr 2015-960

315

Medborgarförslag – Enkelrikta trafiken runt CKparkeringen (140/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden beslut.

Dnr 2015-974

750

Medborgarförslag – Kommunen betalar halva
avgiften för den obligatoriska
föräldrautbildningen för de som vill adoptera
(141/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden beslut.

Dnr 2015-975

130

Medborgarförslag – Låt varje hushåll i
Skellefteå ta emot flyktingar som gäster i några
månader (142/15)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget behandlas inte eftersom det är en fråga som
kommunen inte äger.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2015-12-15

______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Förslagsställarna
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Kommunledningskontoret/kvalitet och förnyelse
Bygg- och miljönämnden
Nämnden för support och lokaler
Fritidsnämnden
Länstrafiken

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 368

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000539 101

Inkomna interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellationer får ställas:
Dnr 2015-956

340

Interpellation av Johan Söderberg (M) om strategi för utbyte av va-nät
(42/15)
Dnr 2015-973

042

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om budgetprinciperna – är
julgran viktigare än elevernas lärande (43/15)
Dnr 2015-993

600

Interpellation av Kristin Fungdal Öhman (MP) om behovet av bättre stöd
och integration för flyktingbarn i grundskolan (44/15)
Dnr 2015-994

600

Interpellation av Kristin Fungdal Öhman (MP) om behovet av bättre stöd
och integration för flyktingbarn i gymnasieskolan (45/15)
Dnr 2015-1021

310

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om överläggningar med
Trafikverket om en ny E4-dragning (46/15)
______________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 369

PROTOKOLL
2015-12-15

Dnr KS 2015-000540 101

Remisser
Dnr 2015-873

720

Motion av Peter Lindkvist (SD) att utreda möjligheten att införa
ålderdomshem (35/15)
Dnr 2015-874

130

Motion av Peter Lindkvist (SD) om att minst 50 procent av de
ensamkommande barn som får plats i kommunen ska vara flickor (36/15)
Dnr 2015-890

274

Motion av Johan Söderberg (M) om att avskaffa bidrag till elsanering
(37/15)
Dnr 2015-904

003

Motion av Johan Söderberg (M) om att ta fram en ny arbetsordning för
kommunfullmäktige (38/15)
Dnr 2015-923

005

Motion av Hans Brettschneider (MP) om att inrätta digitala möteslokaler
(39/15)
Dnr 2015-926

109

Motion av Evelina Fahlesson (S) om att införa en utmärkelse för att främja
Skellefteå kommun som plats (40/15)
Dnr 2015-935

750

Motion av Håkan Andersson (C) och Carina Sundbom (C) om jämställd
hjälp vid våld i nära relationer (41/15)
Dnr 2015-934

214

Motion av Håkan Andersson (C) om att erbjuda nytt bostadsområde i Kåge
till en entreprenör (42/15)
Dnr 2015-937

610

Motion av Stina Engström (FP) och Andreas Westerberg (FP) om att ge
Naturbruksgymnasiet möjlighet att utvecklas (43/15)

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-943

PROTOKOLL
2015-12-15
724

Motion av Peter Lindkvist (SD) om att det bör införas regelskärpning
angående rätten till att fritt få resa med färdtjänst (44/15)
Dnr 2015-944

029

Motion av Rune Wästerby (MP) om att stimulera kommunanställdas
cykelresor till och från jobbet (45/15)
Dnr 2015-959

315

Motion av Peter Lindkvist (SD) om att på gator som idag har
parkeringsförbud istället införa datumparkering (46/15)
Dnr 2015-970

310

Motion av Hans Brettschneider (MP) och Kristin Fungdal Öhman (MP) om
att införa omkörningsförbud på Parkbron (47/15)
______________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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