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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen
§ 346

PROTOKOLL
2012-10-30
Dnr 2012-000628

2

107

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv
Sammanfattning
Skellefteå Stadshus AB har gjort en översyn av nu gällande bolagsordningar och
ägardirektiv för moderbolaget och dotterbolagen i koncernen. Alla bolagsordningar har
fått ny skrivning om lekmannarevisorn på grund av ändringar i aktiebolagslagen.
Förslag till ändringar finns beträffande föremålet och ändamålet i bolagsordningen för
bolagens verksamheter. För Skellefteå Kraft AB och Skelleftebuss AB föreslås inga
ändringar i dessa skrivningar.
Ägardirektiven har kompletterats med en skrivning om ägaridé för samtliga bolag
förutom Skelleftebostäder där ändringen redan införts i samband med den nya
lagstiftningen om allmännyttiga bostadsbolag. Verksamhetsmålen har utvecklats i de
nya ägardirektiven och ett avsnitt om klimat – och miljömål har tillförts. Skrivningarna
om bolagens skyldigheter avseende säkerhetsskydd, krishanterings- och
beredskapsförberedelser har uppdaterats.
Samråd har skett med dotterbolagens styrelser om ändringarna.
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bolagsordning och ägardirektiv för moderbolaget Skellefteå Stadshus AB
fastställs
att bolagsordningar för Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB, Skelleftebuss AB,
Fastighets AB Polaris och Skellefteå City Airport AB fastställs
att notera de nya ägardirektiven för Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB,
Skelleftebuss AB, Fastighets AB Polaris och Skellefteå City Airport AB

Kommunstyrelsen beslutar
Ärendet återremitteras till Skellefteå stadshus AB.

Beslutsunderlag
Skellefteå stadshus AB:s protokoll 2012-09-19, § 64
Ägardirektiv Skellefteå stadshus AB
Ägardirektiv Skellefteå Kraft AB
Ägardirektiv Skelleftebostäder AB
Ägardirektiv Skelleftebuss AB
Ägardirektiv Fastighets AB Polaris
Ägardirektiv Skellefteå City Airport AB
____________________________________________________

Beslutet sänds till:
Skellefteå stadshus AB

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 347

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2011-000563

3

820

Medborgarförslag - Hälsokafé vid Hälsans stig (30/11)
Sammanfattning
Ett medborgarförslag föreslår att det startas ett kafé med ekologiska ingredienser eller
att en restaurang med hälsotema startas vid Hälsans stig.
Tanken med ett kafé i anslutning till en motionsslinga är bra om man kan hitta en
entreprenör som är villig att starta verksamhet och om det går att ordna en lämplig
lokal i anslutning till motionsslingan.
Verksamheten kan från början starta som en säsongsverksamhet för att sedan, om
underlag finns, utökas till hela året.
Tillväxt Skellefteå ser helst att verksamheten från början startas som ett projekt under
sommarlovsentreprenörerna. En annan möjlighet är att verksamheten bedrivs av några
ungdomar under föräldrarnas ansvar.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslaget överlämnas till ferieverksamheten som ett uppslag för sommarlovsentreprenörerna och att utvecklingsservice får hjälpa till med att hitta en lämplig
lokal om en entreprenör är villig att driva verksamheten.
2. Medborgarförslaget är därmed slutbehandlat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-09-25, § 528
Medborgarförslag 2011-08-30 (30/11)
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Förslagsställaren
Arbetsmarknadsenheten

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 348

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000580

4

861

Ansökan om bidrag till arrangemanget Berättarfestivalen
2013
Sammanfattning
Västerbottensteatern ansöker om bidrag med 375 000 kronor till Berättarfestivalen som
arrangeras i april 2013.
Kostnaden beräknas till 850 000 kronor.
Bidrag med samma belopp söks också från Region Västerbotten.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen medfinansierar arrangemanget med 375 000 kronor.
2. Beslutet gäller under förutsättning av att övrig medfinansiering säkerställs.
3. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-09-25, § 529
Ansökan 2012-09-13

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Västerbottens teatern
Region Västerbotten
Redovisningschef Ulrika Marklund

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 349

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000583

5

269

Tilläggsanslag för sanering av Scharinsområdet
Sammanfattning
Saneringen av området pågår och är inne i genomförandeskedet. Kommunens andel av
kostnaden är budgeterad i medel till kommunstyrelsens förfogande. I 2012 års budget
finns 1 000 000 kronor avsatta för projektets genomförande.

Kommunstyrelsen beslutar
1. 1 000 000 kronor anvisas för Scharinsprojektet.
2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2012 års budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-09-25, § 531
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-09-03

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Redovisningschef Ulrika Marklund
Tekniska kontoret/Christer Svensson
Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 350

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000585

6

299

Rivning av fritidshusbyggnad med tillhörande förråd, garage
med mera på del av fastigheten Skelleftehamn 2:7 (C3)
Sammanfattning
Kommunen har sedan hösten 2008 ett innehav av fritidsbebyggelse med tillhörande
förråd, garage, uthus med mera på Näsudden, del av Skelleftehamn 2:7.
Bebyggelsen varierar i storlek och skick, i viss mån är vitvaror, kaminer och dylikt
tillvarataget av tidigare ägare.
Syftet med rivningen är att möjliggöra en expansion av hamnområdet.
Totalt finns 17 byggnader i området, kommunledningskontoret har tidigare ansökt om
och beviljats rivning av de 16 som i särskild karta markerats med X.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Byggnaderna rivs.
2. Kommunledningskontoret/planeringsavdelningen ska ombesörja rivningarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-09-25, § 532
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-07
Karta

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret/planeringsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 351

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000578

7

109

Bygdeavgiftsmedel, sammanställning 2003-2012
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har sammanställt de senaste 10 årens bidrag efter mottagare
och ändamål.
Totalt har 279 ansökningar kommit in under perioden varav kommunstyrelsen beviljat
160 av dessa bidrag med cirka 13 500 000 kronor för föreningarnas investeringar. Det
är 81 föreningar som beviljats bidrag. 42 av föreningarna har fått bidrag mer än en
gång. Idrottsföreningar, byaföreningar och föreningar som främjar utomhusaktiviteter
dominerar bland bidragsansökningarna. Den förening som beviljats stöd flest gångar är
Skellefteå kanotklubb (10 beslut). Mest pengar har Alpina klubben Skellefteå fått,
927 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar
Redovisningen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-09-25, § 533
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-07-31
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-22
Sammanställning
____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 352

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2011-000241

8

214

Skyltprogram, del av kvalitetsprogram
Sammanfattning
Som en del i arbetet med kvalitetsprogrammet för Centrala stan har bygg- och miljönämnden tagit fram ett program för skyltning av butiker och verksamheter. Detta
program är en del av kvalitetsprogrammet för Centrala stan, men gäller i hela
Skellefteå kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Skyltprogrammet antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-09, § 542
Bygg- och miljönämndens protokoll 2012-09-10, § 154
Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse 2012-06-14
Skyltprogram

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 353

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000601

9

150

Avskaffa taxa för utåtriktad information till företag,
konsumentnämnden
Sammanfattning
Konsumentnämnden har en taxa om 500 kronor som serviceavgift för utåtriktad
information till företag. Verksamheter som är öppna för det allmänna och/eller riktade
till barn och ungdomar undantogs från beslutet. Konsument Skellefteå försöker tillgodose samtliga målgruppers behov av information kring privatekonomi och
konsumenträtt.
Under den tid taxan gällt har Konsument Skellefteås konsumentvägledare och budgetrådgivare märkt att företag ett flertal gånger tackat nej på grund av taxan på 500
kronor. Det har till exempel gällt företag inom handelssektorn eller olika bemanningsföretag. Det har gjort att Konsument Skellefteå inte kunnat nå ut till vissa viktiga
grupper i önskad omfattning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxan upphävs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-09, § 543
Konsumentnämndens protokoll 2012-06-13, § 29
Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse 2012-04-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-10-19, § 211

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 354

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000613

10

214

Detaljplan för ny bro i Centrum, del av Skellefteå 4:1
Sammanfattning
Skellefteå kommun har beslutat om en fördjupad översiktsplan som visar ett förslag till
en ny bro mellan centrums norra och södra del. Bron ska knyta samman Södra
Lasarettsvägen och Karlgårdsleden. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra att
anlägga en ny bro med anslutningar samt bostäder vid Karlgård.

Kommunstyrelsen beslutar
Bygg- och miljönämnden ska upprätta detaljplan för ny bro i Centrum.

Yrkande
Daniel Öhgren (C) yrkar att det inte görs en ny detaljplan för en ny bro.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Daniel Öhgrens yrkande var för sig
under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Daniel Öhgrens
yrkande röstar nej.”

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 8 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Barbro
Berglund (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S),
Melinda Hedström (S) och Asmir Hajdarpasic (S)) och 7 nej-röster (Håkan Lindh (FP),
Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD),
Rune Wästerby (MP) och Daniel Öhgren (C)).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-09, § 544
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-07-09
Karta

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Bygg- och miljönämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 355

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000614

11

501

Vägutredning, E4 Skellefteåprojektet med överenskommelse
och avsiktsförklaring mellan Trafikverket och kommunen
Sammanfattning
Trafikverket har beslutat att godkänna vägutredningen Skellefteåprojektet. Beslutet
förordar satsningar på alternativen Effektivare trafik samt Östra leden. Det innebär att
en stor mängd åtgärder där Trafikverket i samverkan med Skellefteå kommun ska
minska biltrafiken i och kring Skellefteå. Planeringen för E4 ska utgå från att den ska
lokaliseras till Östra leden. Det är en satsning som kostar minst 800 miljoner kronor
där kommunen erbjuder sig att medfinansiera med motsvarande 30 % av totalkostnaden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avsiktsförklaring och överenskommelse rörande Skellefteåprojektet med Trafikverket
godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-09, § 546
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-24
Trafikverkets beslut om Skellefteåprojektet 2012-07-06
Underlag för ställningstagande om Skellefteåprojektet 2012-02-29
Avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Skellefteå kommun 2012-09-26
Överenskommelse mellan Trafikverket och Skellefteå kommun 2012-09-26
Handlingsplan Trafikverket och Skellefteå kommun 2012-09-19

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 356

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000620

12

106

Samarbete med Region Västerbotten, fortsatt hantering
Sammanfattning
Som svar på en motion från Folkpartiets fullmäktigegrupp (11/12) har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att hos Region Västerbotten initiera ett
utvecklingsarbete när det gäller Regionförbundets organisation och arbetsformer.

Kommunstyrelsen beslutar
1. En arbetsgrupp utses med företrädare för de partier som finns företrädda i
kommunfullmäktige. Gruppen ska förbereda det utvecklingsarbete som ska
initieras hos Region Västerbotten.
2.

Respektive parti anmäler deltagare till kommunstyrelsens sekretariat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-09, § 547
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-26
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-09-18, § 183
Motion 2012-04-03 (11/12)
____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 357

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2011-000451

13

840

Intresseanmälan för turistbyråuppdrag med mera
Sammanfattning
Gold of Lapland erbjuder sig att driva turistbyrån om kommunen funderar på att lägga
ut verksamheten till andra operatörer.
2007 beslutade kommunfullmäktige att för sin del godkänna bildandet av ett gemensamt destinationsbolag, Destination Skellefteå AB, där kommunen äger 15 % av
bolaget. I samband med bildandet av destinationsbolaget överfördes turistinformationen/turistbyråverksamheten från kommunen till det nya bolaget.
Turistbyråverksamheten har sedan dess utvecklats på ett positivt sätt och Tillväxt
Skellefteå ser i dag inte något skäl till att ompröva om verksamheten ska läggas ut till
något annat bolag.

Kommunstyrelsen beslutar
Skellefteå kommun tackar nej till Gold of Laplands erbjudande om att driva turistbyråverksamhet i Skellefteå.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-09, § 548
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-12
Skrivelse från Gold of Lapland 2011-06-07

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Gold of Lapland
Tillväxt Skellefteå

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 358

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000615

14

870

Ansökan om utvecklingsbidrag arkivsamarbete 2013
Sammanfattning
Skellefteå museums Kunskapskällan och kulturmiljövårdens Hålla hus är sedan lång
tid tillbaka inrymd i övre planens södra del i äldsta delen av läroverksbyggnaden på
Nordanå. Företagsarkivet i Westerbotten, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och
bokbinderiet är lokaliserade i andra ändan av den långsträckta byggnaden. Folkrörelsearkivets lokaler finns på bottenplan.
2011 påbörjade fastighetskontoret renovering av lokalerna i huset. Under 2013
kommer renovering bland annat av plan ett i flygelbyggnaden att ske. I renoveringen
kommer byggnaden att förändras så att möjlighet ges till ett stort samarbete mellan
arkivverksamheterna vad gäller lokaler, personal och verksamhet.
En ansökan om stöd för delar av kostnader för samarbetet söks med en summa om
300 000 kronor. Ansökningar om medel har också sökts hos Region Västerbotten,
Länsstyrelsen och Kulturrådet. Totalkostnaden är 1 260 000 kronor.
Kulturnämnden tillstyrker ansökan.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar Skellefteå museum 300 000 kronor till arkivsamarbete.
2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget.
3. Beslutet gäller under förutsättning av att övrig finansiering säkerställs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-09, § 551
Kulturnämndens protokoll 2012-09-11, § 99
Ansökan från Skellefteå museum 2012-07-30

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Skellefteå museum
Kulturnämnden
Redovisningschef Ulrika Marklund

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 359

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000607

15

253

Försäljning av del av Burträsks-Gammelbyn 20:17
Sammanfattning
Nils Wennberg önskar förvärva del av kommunens fastighet BurträsksGammelbyn 20:17 som ligger intill hans fastighet Burträsks-Gammelbyn 15:3. På
denna mark finns en byggnad som tidigare använts som fågelhus för de fåglar som
kommunen hållit vid Kyrktjärnen i Burträsk och detta hus används inte längre. En
försäljning av denna mark med byggnad kräver att detaljplanen för aktuellt markområde ändras då denna mark är utlagd som allmän plats i detaljplanen. Kommunen
bekostar ändring av detaljplan samt fastighetsbildningsförrättning för genomförandet
av denna överlåtelse. Kommunen erhåller sedan för överlåtelsen en ersättning om
80 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Överlåta del av Burträsks–Gammelbyn 20:17 enligt markering på särskild karta till
Nils Wennberg för en ersättning om 80 000 kronor.
2. Bygg- och miljönämnden ska ändra detaljplanen för att möjliggöra överlåtelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-09, § 552
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-20
Karta som visar överlåtet område

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Bygg- och miljönämnden
Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 360

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000606

102

Val till Stiftelsen Skeriafonden
Sammanfattning
För Stiftelsen Skeriafonden utser kommunstyrelsen en styrelsesuppleant bland
näringslivets bidragsgivare till fonden.
Lars Carlgren, Sparbanksstiftelsen, har avgått ur styrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Katarina Lidman utses till ersättare i styrelsen.
2. Valet gäller till 2014 års utgång.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-09, § 554
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-20

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Stiftelsen Skeriafonden
Katarina Lidman

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

16

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 361

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000634

17

720

Ny avgiftsmodell för äldreomsorgen
Sammanfattning
Socialnämnden föreslår en ny avgiftsmodell. Förslaget bygger till stora delar på
avgiftsutredningens alternativ 2 om två olika taxor inom ordinärt boende, en för
serviceinsatser och en för omvårdnadsinsatser.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avgiftsmodellen får en årlig successiv höjning av avgiftstaket för omvårdnad samt
med följande förändringar:
-

Debitering av omvårdnadsavgifter inom ordinärt boende ska ske utifrån genomförd
tid för utförda insatser och inte som i dag utifrån schabloniserad tid för beviljade
insatser.

-

Dagens modell för jämkning av matkostnader (kostreduceringsregeln) ersätts med
ett garantibelopp som motsvarar utgiftsposterna för personliga kostnader inom
riksnormen för försörjningsstöd.

-

En förmögenhetsspärr motsvarande 300 000 kronor införs vid beräkning av avgiftsutrymme.

-

Avgiftsmodellen ska gälla från och med den 1 april 2013.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, § 561
Socialnämndens protokoll 2012-10-01, § 160
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2012-09-07
Utredning om avgifter, december 2011

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 362

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000509

18

770

Yttrande över betänkandet Bättre behörighetskontroll, SOU
2012:42
Sammanfattning
Regeringen har gett kommunen tillfälle att ge synpunkter på utredningen Bättre
behörighetskontroll. Förslaget är att via internet eller elektronisk direktåtkomst öka
tillgängligheten till vissa personuppgifter i Socialstyrelsens register över hälso- och
sjukvårdspersonal (HOSP-registret). Av de i dag 21 yrkesgrupper som får legitimation
arbetar 140 personer inom socialkontoret: sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister och psykologer.
Upp till 100 förfrågningar ur registret sker varje dag till Socialstyrelsen. De största
beställargrupperna är apotek, arbetsgivare, allmänhet och journalister. I dag efterfrågas
uppgifterna hos Socialstyrelsen som lämnar ut uppgifterna manuellt, via cd-skiva eller
filöverföring. Utredarens förslag innebär att Socialstyrelsen får möjligheter att göra
informationen i registret mer tillgänglig för allmänhet genom direktåtkomst till
uppgifterna i registret, exempelvis via internet. Arbetsgivare ska erbjudas till i princip
samtliga uppgifter i registret. På systemnivå ska registret även uppdatera uppgifter i
Hälso- och sjukvårdens adressregister (HSA). Detta föreslås även gälla Apotekens
Service AB, för kontroll av receptförskrivare samt Transportstyrelsen vad gäller
utfärdade synintyg.
Socialnämnden har upprättat förslag till yttrande som anger att utredarens rimlighetsbedömning och belysning av konsekvenserna av ett genomförande av förslaget ges
stort utrymme och kommunen har inga synpunkter på den redovisningen eller på den
bedömning som utredningen visar.

Kommunstyrelsen beslutar
Yttrandet godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, § 562
Socialnämndens protokoll 2012-10-01, § 162
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2012-09-06
Socialkontorets förslag till yttrande 2012-09-06
SOU 2012:42

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Socialdepartementet

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 363

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2011-000746

19

600

Motion om klassmorfar/klassmormor i skolan (32/11)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamöterna Stina Engström (FP), Åsa Gustavsson (FP), Håkan
Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) föreslår i en motion att kommunen stödjer projektet
klassmorfar och att det genomförs i både grundskolan och gymnasiet.
Klassmorfar är en ideell förening som startades 1996 för att främja barns utveckling
och berika deras liv, och framförallt verka för ökad vuxennärvaro i grundskolan. Flera
års erfarenhet har resulterat i ett kvalitetssäkrat koncept. Föreningen rekryterar engagerade, livserfarna, arbetssökande över 40+ som stöd och förebild för barnen i grundskolan.
Det innebär inte någon kostnad för kommunen.
De gynnsamma effekterna av att ha klassmorfar/klassmormor i skolan visar sig bland
annat i ett lugnare klimat på lektionerna. Barnen blir sedda. Förutom ett bättre pedagogiskt klimat blir klassmorfar/klassmormor samtidigt ett stort stöd och bra förebilder
för barnen/eleverna. Även mobbing och vandalism minskar.
Barn- och grundskolenämnden är naturligtvis positiv till ett ökat vuxenengagemang i
skolan men är tveksamma till den form som beskrivs. Skälen till detta är flera. Dels
ställer den nya skollagen väldigt tydliga krav på kompetens och behörighet för all
personal i skolan, dels kan anställning/rekrytering av arbetssökande medföra att de
långsiktiga, hållbara relationerna med eleverna abrupt kan avslutas vilket kan få stora
negativa följder för barn och elever. Tveksamheter kan dessutom anas kring flera av de
arbetsuppgifter som beskrivs som lämpliga på föreningens hemsida. De kan strida mot
både fackliga avtal och skollagens krav på ansvar för olika verksamheter. Nämnden
avstyrker motionen.
Gymnasienämnden yttrar sig inte eftersom den föreslagna verksamheten är utformad
med tanke på grundskolan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Håkan Lindh (FP) yrkar följande:
1. Projektet klassmorfar införs på en eller ett par grundskolor.
2. En utvärdering görs av utfallet.
3. Motionens syfte är därmed delvis uppfyllt.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-10-30

20

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig
under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och verkställs efter följande godkända voteringsproposition:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs
yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Barbro
Berglund (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S),
Hans-Eric Wallin (V), Melinda Hedström (S) och Asmir Hajdarpasic (S)) och 6 nejröster (Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Maria
Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP) och Daniel Öhgren (C))

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, § 563
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2012-09-17, § 115
Gymnasienämndens protokoll 2012-02-17, § 17
Motion 2011-11-18 (32/11)

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 364

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000555

21

700

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2/2012,
socialnämnden
Sammanfattning
Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt
LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje
kvartal till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens
revisorer i avidentifierad form.
Socialnämnden rapporterar att under 2012 kvartal 2 fanns det 14 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 17 beslut ej verkställts.
4 personer har blivit erbjuden boende men tackat nej eller har särskilda önskemål.
Några personer har väntat länge på gruppbostad. Det beror dels på att det inte varit
lämpligt att erbjuda ungdomar plats där det bara bor äldre, dels på förskjutningar av
nybyggnad bland annat på grund av tomtproblem.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporten godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, § 564
Socialnämndens protokoll 2012-08-30, § 142
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2012-07-17

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 365

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000554

22

700

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 2/2012
Sammanfattning
Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera
in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens
revisorer i avidentifierad form.
Socialnämnden rapporterar att under 2012 kvartal 2 fanns det 39 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 37 beslut ej verkställts.
26 beslut gäller äldreomsorgen, 8 beslut gäller handikappomsorgen och 6 beslut gäller
individ- och familjeomsorgen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporten godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, § 565
Socialnämndens protokoll 2012-08-30, § 143
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2012-07-17

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 366

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000645

23

600

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2/2012,
barn- och grundskolenämnden
Sammanfattning
Sveriges kommuner har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt LSS som
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal till
Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i
avidentifierad form.
Barn- och grundskolenämnden rapporterar att under kvartal 2 fanns det ett beslut som
inte verkställts inom tre månader. Beslutet gäller biträde av kontaktperson.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporten godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, § 566
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2012-09-07, § 112
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2012-08-22

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 367

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000483

24

860

Skellefteå kommun som fristad för förföljda författare
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2008 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med kulturnämnden och socialnämnden utreda förutsättningarna för att
skapa en fristad för förföljda författare i Skellefteå kommun. En arbetsgrupp från
berörda organisationer utredde frågan och därefter fick kulturnämnden i uppdrag att
undersöka de praktiska förutsättningarna för Skellefteå ska kunna vara en fristad.
Kommunfullmäktige beslutade också senare att kulturnämnden skulle bevaka utvecklingsarbetet på området på regional nivå.
Kulturnämnden presenterade sommaren 2012 ett förslag som innebär att kulturnämnden får ett anslag med 550 000 kronor/person och år samt en engångssumma på
200 000 kronor till kostnader för uppstart och avslut per person.
Kommunledningskontoret föreslår nu att kulturnämnden får ett projektanslag på
750 000 kronor som får tas i anspråk när en förföljd författare ska tas emot. Efter ett
första mottagande, eller senast efter två år, ska en utvärdering göras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Skellefteå kommun erbjuder sig att vara fristad för en förföljd författare under två
år och tecknar avtal med ICORN (International Cities of Refuge Network).
2. Kulturnämnden får nyttja ett projektanslag med högst 750 000 kronor som får tas i
anspråk när mottagande av en förföljd författare är aktuellt och finansieras senare.
3. En utvärdering genomförs efter en första omgång, alternativt senast två år efter det
första mottagandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, § 567
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-04
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-28, § 303
Kulturnämndens protokoll 2012-06-07, § 72
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2012-06-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-18, § 221, och 2011-04-05, § 26

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 368

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000485

25

860

Uppföljning av förutsättningarna att inrätta ett
hedersmedborgarskap för förföljda författare
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (FP) föreslår i en motion att kommunen
inrättar ett hedersmedborgarskap som i samband med Berättarfestivalen tilldelas en
världsmedborgare som är journalist, bloggare eller liknande och som förföljs för att ha
använt sin yttrandefrihet.
Kulturnämnden anför att inrätta ett hedersmedborgarskap skulle innebära att bygga
upp en egen organisation kring frågan om förföljda författare till skillnad från ärendet
om fristad för förföljda författare där kommunen i så fall ansluter sig till befintlig
organisation kring ICORN.
Nämnden vill prioritera ärendet om Skellefteå som en fristad för förföljda författare.

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunen inrättar inget hedersmedborgarskap med hänvisning till beslutet om fristad
för förföljda författare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-08-21, § 465
Kulturnämndens protokoll 2012-06-07, § 71
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2012-06-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-18, § 219
Motion 2011-08-12 (22/11)

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kulturnämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 369

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2011-000063

26

141

Ansökan om ytterligare bidrag till Träslaget 2011 studiedagar på Campus i Skellefteå, Stiftelsen Träenigheten
Sammanfattning
Stiftelsen Träenigheten fick 2011 ett bidrag med 100 000 kronor till kostnader i samband med Träslaget 2011 som var en aktivitet i februari riktad till elever i årskurs 8.
Bidraget avsåg kostnaden för elever från centralorten. Övriga elever betalar ur landsbygdsprojekt.
Stiftelsen redovisar nu att kostnaden för eleverna från centralorten blev 143 253
kronor.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen lämnar ett ytterligare bidrag med 43 000 kronor.
2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för näringslivsutveckling i 2012 års budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, § 568
Stiftelsens ansökan 2012-10-04
Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-01, § 114
Stiftelsens ansökan 2011-01-28

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Stiftelsen Träenigheten
Redovisningschef Ulrika Marklund

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 370

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000631

27

007

Revisionsrapport, delårsrapport 2012-08-31
Sammanfattning
Kommunens revisorer har bland annat till uppgift att pröva om kommunens räkenskaper är rättvisande och att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
mål fullmäktige beslutat om god ekonomisk hushållning.
Deras bedömning är att:
-

delårsrapporten är upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed
måluppfyllelsen för verksamheten är till stora delar förenlig med fullmäktiges krav
årsprognosen stämmer för det finansiella resultatet med fullmäktiges mål.

Jämfört med tidigare år har delårsrapporten utvecklats positivt avseende analys och
rapportering av måluppfyllelse.
Resultatet av granskningen och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i en
revisionsrapport.

Kommunstyrelsen beslutar
Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, § 569
Revisorernas utlåtande 2012-10-01
Revisionsrapport oktober 2012

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kommunrevisionen
Kommunledningskontoret/ekonomichef

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 371

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000632

28

860

Ansökan om bidrag till drift av fullmäktigesändningar via
Com Hem, TV Skellefteå
Sammanfattning
TV Skellefteå ansöker om bidrag för att ansluta sina sändningar, bland annat från
kommunfullmäktige, till Com Hems kabel-TV-nät.
Kostnaden är 33 600 kronor per år.

Kommunstyrelsen beslutar
1. TV Skellefteå får ett bidrag med 33 600 kronor för ett års anslutning.
2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2012 års budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, § 570
TV Skellefteås skrivelse 2012-10-02

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
TV Skellefteå
Redovisningschef Ulrika Marklund
Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 372

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 17951

29

860

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
Följande delegationsärenden läggs till handlingarna:

Ekonomichef Susanne Aidanpää
Dnr 2012-000654

000

Beslut om kontantkassor 1:a halvåret 2012.

Kommunchef Kristina Sundin Jonsson
Dnr 2012-000653

000

Beslut om attestanter och undertecknare av konton under tiden
2012-02-16—2012-10-18.

Enhetschef Leif Löfroth
Dnr 2012-000635

030

Beslut om bidrag till föreningar med lönebidragsanställda under tiden 2012-08-03—
2012-09-28.

Planeringschef Lars Hedqvist
Dnr 2012-000626

253

Beslut om tomtförsäljningar första halvåret 2012.
Dnr 2012-000625

253

Beslut om tomträtter, nyttjanderätter, arrenden och servitut under tiden 2012-11-01—
2012-06-30.

Alkoholhandläggare Magnus Karlsson
Dnr 2011-473

702

Beslut 2012-06-08 om tillstånd för Allstar till uteservering.

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 373

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000238

30

214

Detaljplan för del av Vitsjön 1:5, kommundelen Byske
Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra en avstyckning av tre fastigheter av fastigheten
Vitsjön 1:5 för att möjliggöra uppförande av bostadshus i anslutning till en äldre
bostadsbebyggelse.
Av de synpunkter som kommit in på planförslaget har följande inte blivit tillgodosedda:
-

avgränsning av planområdet på grund av strandskyddet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.

Yrkande
Rune Wästerby (MP) yrkar att detaljplanen inte antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Rune Wästerbys yrkande var för sig
under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-23, § 579
Bygg- och miljönämndens protokoll 2012-10-08, § 185
Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse 2012-09-04
Plan- och genomförandebeskrivning 2012-08-30
Plankarta mars 2012
Samrådsredogörelse 2012-03-21
Utlåtande 2012-09-04

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 374

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000664

31

109

Utveckling för Skellefteå 2012-2014 (UFS) samt planering för
2014-2020
Sammanfattning
Lokal utveckling skapas på bästa sätt när insatser och aktörer arbetar mot samma mål.
Det gäller för kommunen som organisation och för kommunen som geografisk enhet.
Styrkorten drar upp riktlinjerna för utvecklingsarbetet inom organisationen. Utveckling
för Skellefteå 2012-2014 (UFS) visar var kommunen står i det strategiska utvecklingsarbetet i dag genom att presentera och fördjupa utvecklingsprioriteringar i styrkorten.
För att skapa bred förankring, brett engagemang och tydliga prioriteringar i en
kommunövergripande strategi bör UFS 2012-2014 ses som startskottet på ett fortsatt
arbete med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för åren 2014-2020. Den programperioden sammanfaller med den regionala utvecklingsstrategin och EU:s strukturfondsprogram.
För att skapa intresse för utvecklingsfrågorna och öka spridningen av UFS 2012-2014
har en kortversion av dokumentet tagits fram. Den bjuder in allmänheten att tänka och
kommentera på kommunens utvecklingsarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-10-23, § 581 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget yttrande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utveckling för Skellefteå 2012-2014 godkänns som fördjupning av kommunens
styrkort.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges
godkännande
Kommunledningskontoret ska föreslå hur process, organisation och budget för
framtagande av lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 utformas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-30, § 581
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-10
Utveckling för Skellefteå 2012-2014
Framtidens Skellefteå – vad tycker du?

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 375

PROTOKOLL
2012-10-30

Dnr 2012-000679

32

042

Anslagsuppföljning september 2012, kommunstyrelsen
Sammanfattning
September månads årsprognos uppgår till ett budgetmässigt överskott på 21 miljoner
kronor för hela kommunstyrelsens verksamhetsområde. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten uppgår till ett överskott på 21 miljoner kronor och beror
dels på högre intäkter för tomtförsäljning än vad som budgeterats och dels på ej
förbrukad resultatöverföring från 2011.
För affärsverksamheten elförsörjning förväntas ett resultat som ligger i nivå med
budget.

Kommunstyrelsen beslutar
Rapporten godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-23, § 583
Anslagsuppföljning

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret/ekonomichef

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-10-30

§ 376

Arbetsutskottets protokoll
Det noteras att fullmäktiges ledamöter och ersättare erhållit kopia av
arbetsutskottets protokoll 2012-09-25, 2012-10-09, 2012-10-15 och
2012-10-23.

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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