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149

Ansökan om medfinansiering av projektet Botnisk Qraft,
Västerbottens handelskammare
Sammanfattning
Handelskammaren i Västerbotten ansöker om totalt 165 095 kronor till ett samarbetsprojekt mellan kvinnliga företagare i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Aktiviteterna
kan delas in i tre olika fokusområden: marknad, kompetens och affärsstöd. Företagen
kommer att erbjudas individuell coaching under projekttiden. Syftet är att stärka företag som ägs av kvinnor och deras samverkan mellan de olika städerna.
Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar
Ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-27, § 139
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-13, § 158
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-17
Handelskammarens ansökan om medfinansiering 2011-12-07

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Västerbottens handelskammare
Region Västerbotten
Tillväxt Skellefteå

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Dnr 2012-000204

3

253

Försäljning av förskola (Solstrålen 4), stadsdelen Morö
Backe
Sammanfattning
Fastighetsnämnden har föreslagit försäljning av en förskola på Solstigen 31
(Solstrålen 4).
Skol- och kulturkontoret ser inget fortsatt behov av denna förskola när man flyttar in i
den nya fleravdelningsförskolan på Morö Backe.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Fastigheten får säljas.
2. Fastighetskontoret ska bjuda ut fastigheten till försäljning via mäklare.
3. Kommunledningskontorets markenhet ska ombesörja överlåtelsehandlingar och
försäljningsbeslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-27, § 199
Fastighetsnämndens protokoll 2012-03-14, § 30
Fastighetskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-29

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Fastighetskontoret
Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 162

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000239

861

Ansökan om driftsstöd, Radio Skellefteå
Sammanfattning
Radio Skellefteå ansöker om ett driftsbidrag med 150 000 kronor per år för att
finansiera en ny resursperson från och med 2012-04-01 och i tre år. Resterande
kostnad bidrar Arbetsförmedlingen med.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Radio Skellefteå får ett årligt driftsstöd om 150 000 kronor under perioden
2012-04-01––2015-03-31.
2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2012–2014 års
budgetar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-27, § 200
Radio Skellefteås skrivelse 2012-03-12

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Radio Skellefteå
Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning
Kommunledningskontorets ekonom
Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
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Dnr 2012-000044

5

450

Motion om försök med återanvändning av avyttrade saker
(3/12)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (FP) föreslår i en motion att några
återvinningscentraler på prov ordnar så att återbruk av användbara saker kan ske.
Det behövs bara ett enkelt skjul med tak och hyllor där man får sätta användbara saker.
Där kan sedan vem som helst komma och ta utan att det skulle möta hinder.
Tekniska nämnden redovisar att försök med att avlämna funktionella saker på en
anvisad plats, i ett enkelt skjul, har tekniska kontoret i omgångar prövat på återvinningscentralen Degermyran. Det har tyvärr inte fungerat eftersom besökare inte
kunnat hålla ordning i förrådet. Det har även blivit bråk om prylar som flera har velat
ha.
Tekniska nämnden tycker att det är en bra tanke att funktionella saker kan återanvändas. Det pågår därför ett projekt tillsammans med Solkraft om en lösning
liknande den som Göteborg har byggt, den så kallade Kretsloppsparken.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionens syfte är uppfyllt genom tekniska nämndens beslut att fortsätta utreda frågan
om en kretsloppspark.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 217
Tekniska nämndens protokoll 2012-03-19, § 69
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-03-01
Tekniska nämndens protokoll 2011-10-17, § 221
Motion 2012-01-18 (3/12)

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 164

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000006

6

450

Motion om insamlingsstationer för förbrukade lampor i
livsmedelsbutiker (1/12)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) föreslår i en motion att
kommunen utreder möjligheten att ordna insamlingsstationer för förbrukade lampor i
livsmedelsbutiker.
Alla typer av lampor ska lämnas in till återvinningscentral när de är förbrukade, eftersom de är farligt avfall som dessutom kan återvinnas till 90-100 %. Man återvinner
lyspulver, kvicksilver, metaller, lättmetaller, plast och glas.
Tyvärr är detta ett problem för många medborgare eftersom man inte får skicka lågenergilampor vid grovsophämtning. Har man ingen bil tar man sig inte till en återvinningscentral, andra vet inte ens att de ska lämnas in utan slänger lamporna i gröna
soptunnan.
Tekniska nämnden redovisar att från och med 2001-07-01 är det producentansvar på
elektroniskt och elektriskt avfall. Det innebär att producenterna är skyldiga att ta hand
om avfallet av dessa el-produkter. Via ett samarbetsavtal mellan El-Kretsen, som är
producenternas gemensamma bolag, och Skellefteå kommun har kunderna i kommunen möjlighet att bli av med sitt el-avfall på kommunens återvinningscentraler.
2010-12-01 blev det även producentansvar på batterier. I samband med införandet av
producentansvar på batterier har Skellefteå kommun tillsammans med El-Kretsen haft
ett gemensamt projekt där el-avfall, glödlampor och småbatterier insamlats via en
mobil el-vagn som har rullat i några byar inom kommunen. Projektet tog slut vid årsskiftet 2010/11.
Tekniska kontoret har regelbundna samråd med El-Kretsen och under dessa samråd
finns möjligheten att fortsätta dialogen kring lämpliga insamlingssystem.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till tekniska nämndens
yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 218
Tekniska nämndens protokoll 2012-03-19, § 68
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-03-01
Motion 2012-01-03 (1/12)

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 165

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000097

7

046

Motion om fond för internationellt skolutbyte (7/12)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Ann-Christin Westerlund (S) föreslår i en motion att
kommunen årligen avsätter pengar att användas för att i snabbare takt kunna öka det
internationella fokuset i utbildningen i kommunen.
Att ungdomar har en vilja att söka sig ut i världen och skaffa sig nya och andra
erfarenheter bör uppmuntras. Det finns en poäng i att Skellefteå kommun uppmuntrar
ungdomar som är initiativrika och samhällsengagerade. Vi kan visa att kommunen
lyssnar och uppskattar ungdomar med driv och visioner och tycker att det är viktigt att
uppmuntra dem att fortsätta visa initiativkraft och företagsamhet. En sådan uppmuntran kan på längre sikt resultera i många goda ambassadörer för Skellefteå kommun i
allmänhet och Skellefteås skolor i synnerhet. Ungdomarna är viktiga för vår bygds tillväxt och förfrågningarna kommer oftast från elever med samhällsengagemang, stort
intresse för sin utbildning och initiativkraft.
Kommunledningskontoret redovisar att det finns också exempel från andra kommuner
där modeller som motionen föreslår redan finns. Några exempel är Boden, Östersund
och Vänersborg. Det handlar då inte om fonder i traditionell mening utan om att
”öronmärka” anslag för sådana insatser och att någon form av ansökningsförfarande
med kriterier och former för prövning fonder införs.
Kommunledningskontoret tillstyrker motionen. I det förslag som presenteras ska också
ingå kriterier för att kunna få bidrag, former för prövning av ansökningar, former för
uppföljning och utvärdering med mera. Goda exempel och erfarenheter från andra
kommuner med liknande lösningar ska inhämtas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunledningskontoret ska i samråd med gymnasiekontoret utreda frågan med
inriktning att presentera en lösning i enlighet med motionens förslag.
2. Förslaget ska presenteras senast 2012-12-31.
3. Motionen är därmed bifallen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 219
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-27
Motion 2012-02-03 (7/12)

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Dnr 2009-000409

8

442

Motion om gratis bussåkande för kommunmedborgare som
är 75 år och äldre (13/09)
Sammanfattning
Christina Björck (C) och Vivianne Steinvall (C) föreslår i motion att kommunen
utreder möjligheten att låta kommunmedborgare som är 75 år och äldre få åka buss
gratis i kommunen.
De hänvisar till att de som inte har möjlighet att köra bil eller få färdtjänst avstår från
att resa och blir då isolerade. Andra kommuner har infört gratis resor för personer över
75 år med tidsbegränsat nyttjande.
Kollektivtrafikkommittén anför att ett ökat resande med kollektiva färdmedel skulle
med all säkerhet bidra till att ytterligare förbättra luftkvaliteten i Skellefteå centralort.
Det finns flera faktorer som är av betydelse för resenärerna vid val av färdsätt. Priset
för resan är en viktig faktor. I detta avseende kommer det att införas gratis övergångsresor i tätortstrafiken för de resenärer som löser periodkort (månadskort) och rabattbiljett på de busslinjer som kommer till Skellefteå på samma sätt som sedan länge
funnits i tätortstrafiken. I tätortstrafiken finns sedan länge ett prisvärt alternativ under
lågtrafiktid, mellan kl. 10.00–14.00, med halva enkelpriset för alla resenärer. Lågprisbiljetten kostar för närvarande 13 kronor för en enkelresa.
I vårt län har Region Västerbotten utsetts att vara kollektivtrafikmyndighet i länet med
strategiska uppgifter gällande kollektivtrafiken där länstrafikbolaget får en operativ
uppgift. En uppgift för den nyligen tillträdda myndigheten är att besluta om nivåer och
inriktning av busstaxan utom för tätortstrafiken i både Umeå och Skellefteå där
kommunerna själva haft ett avgörande inflytande på taxorna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Daniel Öhgren (C) yrkar att motionen bifalls.

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.”

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 13 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Staffan
Asplund (S), Rose-Marie Johansson (S), Daniel Berg (KD), Ida Lindh (FP), Anette
Lindgren (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD),
Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 2 nej-röster
(Hans-Eric Wallin (V) och Daniel Öhgren (C)).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 220
Kollektivtrafikkommitténs yttrande 2012-03-19
Motion 2009-05-11 (13/09)

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2011-000457

10

530

Medborgarförslag - Reseplanering på kommunens hemsida
och SMS-biljetter på bussarna (26/11)
Sammanfattning
Förslagsställaren har lämnat fem förslag som nedan kommenteras vart och ett för sig
av kollektivtrafikkommittén:
1. Ny hemsida med bättre namn (kolla gärna www.vastrafik.se)
Bolaget arbetar ständigt med förbättringar för resenärerna inte minst när det gäller
utvecklingen av hemsidan där avvägningen i den information som lämnas är
känslig eftersom behovet av information kan variera mellan olika kategorier av
resenärer.
2. På hemsidan ska man kunna ha en bra reseplanerare för lokaltrafik i Skellefteå
samt länstrafik. Gärna kombinerat. Man ska då direkt kunna få förslag på hållplatser, restid, kostnad för resan
Skelleftebuss arbetar för att införa en reseplanerare som kan lämna uppgifter om
förslag på resor och tider, biljetter och övriga upplysningar. För de regionala i
kommunen och de interregionala linjerna finns redan Länstrafikens reseplanerare
med aktuella funktioner.
3. Smartphone applikationer (Astroid/Iphone) för reseplanering
Det ligger i tiden att en reseplanerare ska kunna laddas ner i en smartphone.
Bolaget arbetar för att göra detta möjligt även i Skellefteå.
4. SMS biljetter (och varför inte någon form av månadskort för mobiler)
Det nuvarande biljettmaskinsystemet, som finns i hela länet, kommer att bytas ut
inom det närmaste halvåret. I samband med detta sker även en översyn av de
biljettyper som kommer att finnas i bussarna. SMS-biljetter har funnits ett antal år i
den svenska kollektivtrafiken. Med tanke på de problem som finns med ”tjuvåkning” på dessa biljetter är det inte troligt att just denna typ av biljett kommer att
införas. Det finns däremot annat som kommer att underlätta resandet i busstrafiken.
Ett exempel på detta är att förutom vanliga betalkort, så kommer även så kallade
onlinekort att kunna accepteras av biljettmaskinerna. Det nya biljettmaskinsystemet
kommer att ha stor flexibilitet för nya typer av biljetter. Ännu så länge saknas
beslut om den fortsatta inriktningen.
5. Resecentrum där lokaltrafiken har ett ”nav” (men det är ju på gång men det tåls att
påpeka igen)
Förslagsställaren konstaterar att detta är på gång. Ett av kommunstyrelsen antaget
planprogram för området kommer att följas av en detaljplan för området med
möjligheter för olika intressenter att komma med olika former av inspel.
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
Medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till kollektivtrafikkommitténs yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 221
Kollektivtrafikkommitténs yttrande 2012-03-19
Medborgarförslag 2011-06-20 (26/11)

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Förslagsställaren

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 168

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2010-000271

12

530

Medborgarförslag - busslinje i stadsdelen Sörböle (7/10)
Sammanfattning
Medborgaren föreslår att busstrafik förbättras i stadsdelen Sörböle.
Kollektivtrafikkommittén gör bedömningen att den nuvarande linjedragningen som
helhet fyller grundläggande behov för de olika behov som finns för de boende i
området, åtminstone för de som bor i de västra delarna av området.
Busslinjetrafiken i Skellefteå kommun har nyligen utretts av en konsult som lämnat
olika förslag till förändringar/förbättringar för busslinjetrafiken för såväl busstrafiken i
Skellefteå tätort som den övriga busslinjetrafiken i kommunen. Skellefteå kommun har
ännu så länge inte tagit ställning till utredningens förslag. Av denna anledning kommer
inte Skelleftebuss att genomföra någon större trafikförändring i området.

Kommunstyrelsen beslutar
Medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till kollektivtrafikkommitténs yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 222
Kollektivtrafikkommitténs yttrande 2012-03-19
Medborgarförslag 2010-04-14 (7/10)

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Förslagsställaren

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2011-000244
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530

Medborgarförslag - Tidtabell för skolbussar (9/11)
Sammanfattning
Medborgaren efterlyser tidtabeller till/från olika skolor i kommunen.
Kollektivtrafikkommittén redovisar att den tidtabellslagda busstrafiken finns förutom i
vanliga papperstidtabeller även presenterade på hemsidor på Internet. Det finns två
papperstidtabeller att ta hänsyn till: den ena är tidtabellen för stadsbussarna och den
andra gäller Länstrafikens linjer i kommunen. Den aktuella hemsidan heter
www.skelleftebuss.se där busstiderna i Skellefteås stadstrafik finns presenterade.
Annan busslinjetrafik finns på Länstrafikens hemsida www.tabussen.nu.
Länstrafikens busslinjer i kommunen finns nu även presenterade i form av en app
www.mobitime.se. Denna möjlighet kommer även att vara möjlig att nå inom den
närmaste framtiden via samma typ av app även för Skellefteås stadstrafik.
De av kommunen särskilt beställda skolskjutsarna är till för de elever som beviljats
skolskjuts av kommunens kundtjänst. Uppgifter om dessa kan fås av Skellefteå
kommuns kundtjänst.

Kommunstyrelsen beslutar
Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd med hänvisning till kollektivtrafikkommitténs yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 223
Kollektivtrafikkommitténs skrivelse 2012-03-19
Medborgarförslag 2011-03-31 (9/11)

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Förslagsställaren

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 170

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000066

14

620

Elevförslag - Bättre skolskjutsar
Sammanfattning
Elevförslagen gäller skolskjutsarna. Förslagen gäller busstiderna, väntetider, färdvägar,
trångt på bussen med mera.
Kollektivtrafikkommittén redovisar att det finns två typer av skolskjutsar i kommunen:
den ena är skolskjutsning i de vanliga busslinjerna som finns både i stadstrafiken och
på övriga busslinjer i kommunen. Dessa busslinjer har i de flesta fall anpassats till
skolans tider efter den aktuella linjen. Den andra är av kommunen särskilt beställda
skolskjutsar. Kategorin beställda skolskjutsar kan bestå av antingen buss eller taxi. De
beställda skolskjutsarna kan anpassas med större flexibilitet eftersom uppgiften
exklusivt består av att transportera elever till skolan. En allmän svårighet med skolskjutsningen är ökade krav på busslinjetrafiken med anledning av att både elevernas
val av skola och delad vårdnad skapar nya resmönster vilket ställer större krav på
busstrafiken. Ytterligare en omständighet som bör nämnas är de utmaningar och
möjligheter som skolornas schemaläggare har när det gäller anpassningen mellan
skolans aktiviteter och skolskjutsarnas möjligheter och begränsningar.
De elevförslag som inkommit i detta ämne behandlar bussfrågor överlag. En dialog
kommer även att föras i ett senare skede med kommunens kundtjänst som handlägger
skolskjutsfrågor.
Kollektivtrafikkommittén kommenterar också särskilt skolskjutsar i Byskeområdet och
till Örjansskolan och Norrhammarskolan.

Kommunstyrelsen beslutar
Kollektivtrafikkommitténs svar godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 224
Kollektivtrafikkommitténs skrivelse 2012-03-19
Elevförslag 2011-12-13

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Förslagsställaren

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 171

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000065

15

530

Elevförslag - Lägre biljettpris i kollektivtrafiken
Sammanfattning
Elevförslagen vill ha lägre pris i busstrafiken.
Kollektivtrafikkommittén anför att i diskussionen om biljettpriser tas många gånger
enkelpriset som exempel för hur dyr bussresan anses vara. Då år det viktigt att komma
ihåg att det finns möjligheter att göra resandet billigare genom att exempelvis använda
ett 10-kort. Med rabattkortet blir resorna cirka 20 % billigare jämfört med enkelpriset.
Ännu billigare blir det om man har möjlighet att merutnyttja ett opersonligt periodkort
(så kallat månadskort). Båda dessa korttyper berättigar dessutom till fri övergångsresa i
stadstrafiken.
Det kostar resurser att driva busstrafik. Finansieringen av busstrafik sker med hjälp av
både kommunala bidrag och av biljettintäkter. Ett bra mått på finansieringen av busstrafiken är om den till hälften kan finansieras med hjälp av biljettintäkterna. Biljettintäkterna har alltså stor betydelse för att kunna bedriva busstrafiken med dagens
synsätt.
Beslut om taxeförändringar och biljettbestämmelser i övrigt har fattats av Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län. Denna myndighet kommer att ha flera olika
arbetsområden - däribland ska myndigheten fatta beslut om kommande busstaxor.
Detta innebär att framtida diskussioner och förslag om förändrade priser och förslag
ytterst hamnar hos den nya myndigheten.

Kommunstyrelsen beslutar
Kollektivtrafikkommitténs svar godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 225
Kollektivtrafikkommitténs skrivelse 2012-03-19
Elevförslag 2011-12-13

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Förslagsställaren

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 172

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000072

16

530

Elevförslag - Hållplatser, busskurer och allmänna
trafikfrågor
Sammanfattning
De inkomna elevförslagen berör i stort följande områden: fler och bättre busskurer,
bättre bussbälten, bättre tidtabellsinformation.
Kollektivtrafikkommittén redovisar att en stor och viktig uppgift för busstrafiken är de
omfattande transporter av såväl grundskole- som gymnasieelever som dagligen sker
mellan hemmet och skolan. Det finns många detaljer i detta som måste till för att detta
ska fungera bra. Exempel på detta är väntan på bussen på en busshållplats. Hållplatsens
standard varierar kraftigt mellan kommunens olika delar, alltifrån på- och avstigningar
i gårdsinfarter till tillgänglighetsanpassade bussfickor med moderna upplysta väderskydd i glas.
Under årens lopp har en mängd väderskydd placerats ut där skolelever stiger på
bussen, ofta efter tips från de boende i området. I detta sammanhang har skolelevernas
behov prioriterats och tillgodosetts så långt det hittills varit möjligt med hänsyn till
tillgången på väderskydd. Länstrafiken i Västerbotten AB, som fram till 2012-01-01
varit huvudman för busstrafiken i länet, har hittills genom sin budget finansierat
väderskydd både i trä och i glas för utsättning i kommunerna i länet. Det är för
närvarande något oklart kring denna rutin eftersom villkoren för kollektivtrafiken i
länet förändrats med anledning av ny lagstiftning på området med bland annat bildande
av en ny kollektivtrafikmyndighet i länet. Trots denna oklarhet är det angeläget med en
fortsättning av arbetet med att sätta ut nya väderskydd, särskilt i de fall där skolbarn
reser eftersom de tillhör den grupp resenärer som använder busstrafiken mest.
Alla bussar i Skellefteå kommun är utrustade med bussbälten, även stadsbussarna, och
har varit det under lång tid tillbaka. De allra flesta bussarna har tvåpunktsbälten, så
kallade midjebälten. Alla nya bussar som anskaffas har reglerbara trepunktsbälten.
Skelleftebuss informerar personligen varje höst ett stort antal elever om vikten av att
använda säkerhetsbältena. Trots denna aktivitet är det många elever, och även andra
resenärer, som inte använder säkerhetsbältet. Detta måste bli bättre för allas säkerhet!
I ett av förslagen tas frågan upp om bättre tidtabellsupplysning vilket är en framtidsfråga där Skelleftebuss, med hjälp av ny GPS-teknik, planerar för en framtid där resenärerna via en smart telefon kan skaffa sig uppgift om bussarnas tider.

Kommunstyrelsen beslutar
Kollektivtrafikkommitténs svar godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 226
Kollektivtrafikkommitténs skrivelse 2012-03-19
Elevförslag 2011-12-13

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-04-24

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Förslagsställaren

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

17

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 173

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000073

18

530

Elevförslag - Bättre turtäthet och tider i kollektivtrafiken
Sammanfattning
Elevförslagen som inkommit inom detta område gäller generella förbättringar av busstrafiken, exempelvis gällande turtäthet och trafikomfattning. De inkomna förslagen
berör i stort sett alla typer av busstrafik i kommunen från relativt välförsedda områden
mellan exempelvis Skellefteå och Skelleftehamn till delar av kommunen med relativt
lågt utbud av busstrafik.
Kollektivtrafikkommittén redovisar att busstrafiken har fram till föregående årsskifte
reglerats av en lagstiftning som bland annat inneburit att en trafikhuvudman funnits i
alla län i landet. Här i Västerbotten bildades ett aktiebolag, Länstrafiken i Västerbotten AB, för att verka som huvudman för kollektivtrafiken i länet.
Från och med 2012-01-01 finns en ny kollektivtrafiklag där Region Västerbotten
kommer att utgöra kollektivtrafikmyndigheten i länet. Myndighetens uppgift blir att
arbeta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram för länet. Lagen omfattar all
regional busstrafik där även tätortstrafik över länsgräns finns med under förutsättning
att trafiken tillgodoser resenärernas behov av vardagsresande, exempelvis arbetspendling.
Kommunerna i länet och landstinget som är beställare av kollektivtrafiken i länet
kommer framgent att komma in till den nya kollektivtrafikmyndigheten med beställningar av exempelvis den busstrafik som kommunen anser sig behöva för att trygga
tillgången till busstrafiken för skolpendling, arbetspendling med mera. Alla inspel från
kommunerna och landstinget kommer att ligga till grund för ett kollektivtrafikförsörjningsprogram för länet.
Alla elevförslag som kommit in prövas och en del av dessa kan komma att bli verkliga
i kommande tidtabeller. Det är dock oklart att för tillfället nämna exakta tidpunkter för
genomförande. Förslag angående förbättringar av busstrafiken utreds för närvarande av
kommunen, bland annat med konsulthjälp. Inga beslut har ännu så länge fattats med
anledning av denna utredning.

Kommunstyrelsen beslutar
Kollektivtrafikkommitténs svar godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 227
Kollektivtrafikkommitténs skrivelse 2012-03-19
Elevförslag 2011-12-13

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Förslagsställaren

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 174

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000093

19

030

Anslag till särskild ferieverksamhet, socialnämnden
Sammanfattning
Socialkontoret fick för sommaren 2011 disponera 300 000 kronor ur kommunledningskontorets anslag för ferieverksamhet. Pengarna användes för att i samverkan
med kommunledningskontoret/enheten för arbetsmarknad skapa feriearbeten till ungdomar i åldern 14 till 18 år som är i behov av särskild insats under sommaren. Särskild
ferieverksamhet, som en del av ordinarie ferieverksamhet, har funnits under lång tid.
Personalnämnden har höjt ersättningen till feriearbetare i kommunala förvaltningar
2012. Ungdomar som får plats av särskilda skäl har en kommunal ersättning.
Socialkontoret bedömer att särskild ferieverksamhet behövs även under sommaren
2012 och för ungefär samma antal ungdomar som funnits tidigare år. Höjningen av
ersättningen till ungdomarna medför ökade kostnader med oförändrad nivå i antal
ungdomar.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Socialnämnden anvisas 400 000 kronor till särskild ferieverksamhet för 2012.
2. Kostnaden tas ur kommunstyrelsens anslag för ferieverksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 228
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-08
Socialnämndens protokoll 2012-01-30, § 18

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Socialnämnden
Kommunledningskontoret/arbetsmarknadsgruppen
Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning
Kommunledningskontorets ekonom

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 175

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2011-000216

20

730

Medborgarförslag - Språkcentrum med teckentolkar och
tolkar vid alla offentliga möten (5/11)
Sammanfattning
Förslagsställaren vill att Skellefteå kommun ska inrätta ett språkcentrum för att bland
annat närstående till döva barn ska kunna lära sig teckenspråk. Förslagsställaren vill
även veta vilket ansvar kommunen tar för de döva och hörselskadade kommuninnevånarna och efterlyser tolknärvaro på offentliga tillställningar.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslaget om att inrätta ett språkcentrum avslås.
2. Kommunledningskontoret ska undersöka hur sändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden kan teckenspråktolkas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 230
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-22
Medborgarförslag 2011-03-23 (5/11)

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Förslagsställaren
Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 176

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000209

21

107

Medlemskap i BioFuel Region 2012
Sammanfattning
Skellefteå kommun ingår sedan länge i det strategiska nätverket BioFuel Region
(BFR) som syftar till en samhällsomställning från fossila till förnybara drivmedel.
Nätverket är en sammanslutning mellan kommuner, länsstyrelser, företag, landsting
och universitet i de fyra nordligaste länen. Skellefteå kommuns kostnad för deltagande
i BFR är 430 000 kronor per år. Tekniska kontoret ska överväga sitt intresse för fortsatt
deltagande i nätverket.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen ingår som medlem i BioFuel Region från år 2012.
2. Kostnaden, 430 000 kronor, betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i
2012 års budget fördelat med 258 600 kronor ur anslaget för EU-projekt och
171 400 kronor ur anslaget för särskilda åtgärder.

Yrkande
Anette Lindgren (M) yrkar att kommunen inte är medlem i föreningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Anette Lindgrens 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 Anette Lindgrens
yrkande röstar nej.”

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 11 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Staffan
Asplund (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S),
Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och
Bert Öhlund (S)) och 4 nej-röster (Daniel Berg (KD), Ida Lindh (FP), Anette
Lindgren (M) och Maria Wiksten (KD)).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 231
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-19
BFR:s skrivelse

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret/planeringsavdelning
Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning
Kommunledningskontorets ekonom
BioFuel region
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 177

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000230

22

253

Försäljning av Konsumenten 2, stadsdelen Morö Backe
Sammanfattning
Skellefteå kommun har genom detaljplaneläggning tagit fram en tomt för ett nytt
äldreboende vid Morö Backe centrum. Skelleftebostäder har på denna tomt uppfört ett
nytt äldreboende med 60 platser och Skelleftebostäder önskar nu förvärva denna
fastighet, Konsumenten 2, för en köpeskilling om 1 000 000 kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Konsumenten 2 överlåts till Skelleftebostäder AB för en köpeskilling om 1 000 000
kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 232
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-23
Karta som visar Konsumenten 2

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 178

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000222

23

253

Markanvisning för del av Skellefteå 7:1
Sammanfattning
Peab Sverige AB önskar få en markanvisning för att undersöka förutsättningar för
uppförande av bostäder på del av Skellefteå 7:1. Marken är enligt nuvarande detaljplan
parkmark och en eventuell exploatering för bostäder förutsätter en ändring av detaljplanen.
Peab ska vid en framtida överlåtelse av marken betala en ersättning om 900 kronor/m2
bruttototalarea (BTA). Kommunen ska stå för kostnader för framtagande av ny detaljplan samt erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av överlåtelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Markanvisningsavtalet för del av Skellefteå 7:1 godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-10, § 233
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-22
Markanvisningsavtal inklusive karta

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 179

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2011-000590

24

600

Inrättande av en kulturskola i Skellefteå kommun kompletterande beslut om styrning och ledning
Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden, gymnasienämnden och kulturnämnden föreslår att det
bildas en kulturskola som ger en kulturell allemansrätt i Skellefteå kommun. Begreppet
innebär att en kulturgaranti ges under/i anslutning till/efter skoltid varje skolår,
omfattar alla skolformer samt ger alla barn och unga möjlighet till att under/efter
skoltid vidareutveckla sig i olika uttrycksformer.
En gemensam organisation bildas under en kulturskolechef som ansvarar för att bygga
upp och detaljutforma organisationen och verksamheten. Den nya organisationen föreslås få namnet Skellefteå kulturskola.
Nämnderna föreslår också att det bildas en styrgrupp.
Fritidsnämnden avstår från att delta i styrgruppen med förtroendevalda.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En kulturskola skapas där ingår barn- och grundskolenämndens kommunala musikskola och kulturnämndens pedagoger och med start från och med 2013-08-01.
2. Kulturskolan ska ha en styrgrupp med representation från kulturnämnd, gymnasienämnd och barn- och grundskolenämnd. Två förtroendevalda och en tjänsteman per
nämnd med ersättare. Fritidsnämnden representeras med en tjänsteman.
3. Ordförande i styrgruppen tillsätts av kulturnämnden.
4. Kulturskolans chef anställs inom barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde.
5. Övriga medarbetare i kulturskolan behåller sina anställningar i nuvarande förvaltning.
6. Styrgruppen finansieras genom att endast ordinarie ledamöter från barn- och
grundskolenämnden, gymnasienämnden och kulturnämnden kallas till
Förebyggande rådet och kulturskolans styrgrupp.

Yrkande 1
Hans-Eric Wallin (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
kulturskolan ska tillhöra en nämnd och inte styras av en grupp.

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer bifall respektive avslag till återremissyrkandet var för sig under
proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-04-24

25

Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition:
”Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som stöder återremissyrkandet röstar nej.”

Omröstningsresultat 1
Vid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Staffan
Asplund (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S),
Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 6 nej-röster (Daniel
Berg (KD), Ida Lindh (FP), Anette Lindgren (M), Hans-Eric Wallin (V), Maria
Wiksten (KD) och Daniel Öhgren (C)).

Yrkande 2
Hans-Eric Wallin (V) yrkar att punkt 6 slopas.
Harriet Classon (S) yrkar att punkt 6 endast gäller för barn- och grundskolenämnden,
gymnasienämnden och kulturnämnden.

Beslutsgång 2
Ordföranden ställer Hans-Eric Wallins och Harriet Classons yrkanden var för sig under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit Harriet Classons yrkande
Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition:
”Den som stöder Harriet Classons yrkande röstar ja. Den som stöder Hans-Eric
Wallins yrkande röstar nej.”

Omröstningsresultat 2
Vid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Staffan
Asplund (S), Rose-Marie Johansson (S), Daniel Berg (KD), Ida Lindh (FP), Anette
Lindgren (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD),
Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S)) och
1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V))

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 244
Fritidsnämndens protokoll 2012-03-21, § 41
Fritidskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-27
Kulturnämndens protokoll 2012-02-14, § 8
Gymnasienämndens protokoll 2012-01-31, § 7
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2012-01-25, § 18
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelser 2012-01-24 och 2012-01-25
Barn- och grundskolenämndens protokoll 2011-09-14, § 134
Gymnasienämndens protokoll 2011-09-07, § 104
Kulturnämndens protokoll 2011-09-06, § 84
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2011-08-17
Slutrapport till styrgrupp 2011-02-21
Slutrapport utredning 2011-02-14
Inkomna synpunkter 2011-02-14

____________________________________________________
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 180

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2011-000751

26

302

Cykelplan för Skellefteå kommun
Sammanfattning
Tekniska nämnden har lämnat förslag till cykelplan.
Cykelplanen har varit ute på remiss till kommunstyrelsen, samtliga nämnder i
kommunen samt till Trafikverket och Polisen. Enskilda medborgare och övriga kunde
lämna synpunkter via kommunens hemsida.
Tekniska kontoret har sammanfattat och bemött synpunkterna i remissvaren.
Ändringar har gjorts i planen där det varit befogat. I övrigt har tekniska kontoret
motiverat varför vissa önskemål inte lagts in i planen.
Tekniska nämnden godkänner förslaget till cykelplan med de tillägg som gjorts.
Tekniska nämnden noterar dessutom att inga beslut ännu är tagna om Parkbron och
Lejonströmsbron som enbart gång- och cykelbroar.
Tekniska nämnden har efter återremiss kompletterat planen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Cykelplanen godkänns.

Yrkande 1
Ida Lindh (FP) yrkar att objekt nummer 36, Centrumbro, stryks ur planen.

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Ida Lindhs 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 Ida Lindhs yrkande
röstar nej.”

Omröstningsresultat 1
Vid uppropet avges 8 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Staffan
Asplund (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S),
Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 7 nej-röster (Daniel Berg (KD), Ida
Lindh (FP), Anette Lindgren (M), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD), Rune
Wästerby (MP) och Daniel Öhgren (C))

Yrkande 2
Daniel Öhgren (C) yrkar att visionstidpunkten (s 21) sätts till år 2025 i stället för år
2030.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-04-24

27

Beslutsgång 2
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 2
Vid uppropet avges 8 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Staffan
Asplund (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S),
Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 7 nej-röster (Daniel Berg (KD), Ida
Lindh (FP), Anette Lindgren (M), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD), Rune
Wästerby (MP) och Daniel Öhgren (C))

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 245
Tekniska nämndens protokoll 2012-03-19, § 76
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-02-07
Cykelplan reviderad efter återremiss
Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-03, § 5
Tekniska nämndens protokoll 2011-11-14, § 261
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2011-10-27
Cykelplan reviderad efter remissförfarande

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 181

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000257

28

214

Program för omvandling av kvarteret Perseus (Busstorget),
stadsdelen Centrala stan
Sammanfattning
För att möjliggöra en omvandling av kvarteret Perseus i och med nya resecentrum har
ett planprogram tagits fram. Planprogrammet fokuserar på vikten av att skapa förutsättningar för en mer levande och attraktiv stadskärna genom en omvandling av
kvarteret Perseus. Fokus ligger på att skapa nya, och levandegöra befintliga, gator samt
skapa nya mötesplatser. Funktionerna i byggnaderna ska erbjuda ett varierat utbud som
tillsammans med utformningen av det offentliga rummet ska stärka stadslivet.

Kommunstyrelsen beslutar
Planprogrammet för kvarteret Perseus godkänns men ska även beakta konsekvenserna
för framtida omvandling av torget och resultatet av kulturhus utredningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 246
Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse 2012-04-02
Samrådsredogörelse 2012-01-04
Utredning för omvandling av kvarteret Perseus 2012-01-25
Program för detaljplan för kvarteret Persus 2012-03-28

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Bygg- och miljökontoret

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 182

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000108

29

212

Program Vindkraft, tematiskt tillägg till översiktsplanen,
godkännande av program
Sammanfattning
Syftet med programmet är att lyfta fram och redovisa de mål och riktlinjer som
kommunen har som underlag för det fortsatta arbetet med vindkraftsplanen.
Dessutom belyser programmet de viktigaste förutsättningarna för planarbetet. Exempel
på sådant underlagsmaterial är vindkartering, skyddsavstånd, tekniska krav och motstående intressen. Programmet innehåller också en avgränsning av miljöbedömningen.
Samtliga synpunkter som kommit in på planförslaget kommer att användas i det
fortsatta planarbetet.

Kommunstyrelsen beslutar
Ärendet återremitteras till bygg- och miljökontoret.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 247
Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse 2012-04-04
Programhandling 2012-04-04
Samrådsredogörelse 2012-04-04

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Bygg- och miljökontoret

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 183

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000278

30

214

Ny detaljplan för industriändamål på del av BurträsksGammelbyn 20:17
Sammanfattning
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Burträsk finns det utlagt områden för
industriändamål söder om Åsträskvägen och denna mark ägs av Skellefteå kommun.
Det finns i dag endast några enstaka byggklara industritomter i Burträsk och för att
möjliggöra nya företagsetableringar i Burträsk bör en ny detaljplan för industriändamål
för detta område tas fram.

Kommunstyrelsen beslutar
Bygg- och miljönämnden ska ta fram en ny detaljplan för industriändamål på del av
Burträsks–Gammelbyn 20:17, enligt markering i särskild karta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 248
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-10
Karta som visar den nya detaljplanens avgränsning

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

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 184

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000277

31

214

Ändring av detaljplan för del av Burträsks-Gammelbyn
20:17
Sammanfattning
Tore Karlssons Åkeri i Burträsk AB äger fastigheten Burträsks–Gammelbyn 48:3, som
är detaljplanerad för industriändamål, och önskar utöka sin tomt västerut. Denna mark
är i dag planlagd som allmän plats/park och för att detta ska gå att genomföra krävs en
ändring av detaljplanen där parkmarken görs om till industrimark. Denna parkremsa är
cirka 20 meter bred och är i dag till stora delar igenvuxen.

Kommunstyrelsen beslutar
Bygg- och miljönämnden ska ändra detaljplanen på del av Burträsks–Gammelbyn
20:17, enligt markering i särskild karta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 249
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-10
Karta som visar aktuellt område

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

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 185

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000282

32

860

Utredning inför planering och utveckling av nytt kulturhus
Sammanfattning
En ny kulturplan har tagits fram av Skellefteå kommun. Syftet är att visa på kulturens
betydelse och vilka mål och satsningar som ska göras. Ett prioriterat område i planen
är byggande av nytt kulturhus för scenkonst i centrum. Planeringen för ett nytt kulturhus kräver inledningsvis ställningstagande beträffande tre viktiga aspekter:
-

Lokalisering. Var ska ett kulturhus placeras?
I den beslutade kulturplanen förutsätts kulturhuset ha ett centralt läge. Någon
särskild tomt finns inte avsatt för ändamålet.

-

Innehåll. Vad ska kulturhuset inrymma?
Kulturplanen anger att kulturhus främst ska ha inriktning på scenkonst. Begreppet
scenkonst måste förtydligas och kompletteras med vad som ytterligare ska
inrymmas.

-

Huvudmannaskap och finansiering. Vem ska vara byggherre och fastighetsägare till
kulturhuset?
Ett ställningstagande måste tas kring ansvaret för anläggningen. Den medför nya
investerings- och driftkostnader för byggnader. Nya verksamheter innebär också i
sig ökade kostnader. Finansieringen av anläggningen och verksamheten måste tydliggöras inför fortsatt arbete.

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunledningskontoret ska utreda lokalisering, innehåll, huvudmannaskap och
finansiering av ett nytt kulturhus utredningen ska även omfatta frågan om lokalisering
av biblioteksverksamheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 250
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-30

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 186

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2011-000845

33

614

Medborgarförslag - Utveckla Campus Skellefteå till ett nav
för gruvnäringen (53/11)
Sammanfattning
Förslagslämnaren föreslår att Campus Skellefteå ska bilda ett nav för gruvnäringen i
form av forskning, utveckling och utbildning.
Kommunledningskontoret redovisar att genom Bolidens samverkan med LTU kommer
i höst en ny högskoleingenjörsutbildning startas i Skellefteå inom berg- och anläggningsteknik. Gruvnäringen är också i behov av många skickliga leverantörer och för att
det ska finnas behövs tillgång till fler ingenjörsutbildningar. Eftersom efterfrågan är så
pass stor startade LTU förra året även högskoleingenjörsutbildningar inom maskin,
energi och elkraft i Skellefteå.
Forskningssamarbete har pågått mellan LTU och Boliden sedan 80-talet. Senast stora
satsningen är det 5-åriga forskningsavtal som Boliden och LTU Processmetallurgi
skrev under i januari i år. Denna satsning syftade till att säkra försörjningen av civilingenjörer till metallurgibranschen samt säkerställa den forskning som branschen
behöver.
Inom LTU pågår nu en diskussion vilken forskning som kan vara lämplig att bedriva i
Skellefteå: hur den kan bedrivas, samarbetspartners, projekt, finansiärer etc. Beroende
på forskningsinriktning varierar antalet frågor vilket gör tidplan svårförutsägbar.
Skellefteå kommun kan inte styra vilken forskning som bedrivs vid LTU/Campus
Skellefteå. Däremot för kommunen en dialog med ledningen för LTU samt med
berörda prefekter i fråga om forskning och utbildning som är till gagn för bygden.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunledningskontoret ska fortsätta dialogen med LTU med avsikt att utveckla
utbildning och forskning inom gruvområdet vid Campus Skellefteå.
2. Medborgarförslaget är därmed slutbehandlat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 251
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-14
Medborgarförslag 2011-12-23 (53/11)

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Förslagsställaren
Tillväxt Skellefteå

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 187

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2008-000572

34

993

Motion om att ställa krav på vänorten Tongling om respekt
för mänskliga rättigheter (32/08)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Lind (FP) och Lars Åhman (FP) föreslår i en
motion att Skellefteå kommun ska i ett uttalande till de kinesiska myndigheterna kräva
att alla samvetsfångar i Laogai i allmänhet och Tongling i synnerhet omedelbart släpps
fria. Alltid vid eventuella framtida politiska kontakter med Tongling påpeka värdet av
demokratiska fri- och rättigheter. När FP:s motion om att i kommunen erbjuda en
fristad för förföljda författare bifölls framgick att kommunen, i samarbete med PENklubben, skulle prioritera just förföljda kinesiska författare.
Kommunfullmäktiges presidium anför att göra ett uttalande till de kinesiska myndigheterna beträffande samvetsfångar är inte en kommunal angelägenhet. Kommuner får
inte bedriva utrikespolitik enligt kommunallagen.
Kommunens samarbete på vänortsnivå med Tongling är initierat utifrån näringslivets i
Skellefteå önskemål att Skellefteå kommun ska hjälpa till vid främjandet av handelsförbindelser. Kommunens politiker deltar i detta arbete och tar då även tillfälle att
påvisa de demokratiska spelregler som gäller i Sverige.
Kulturnämnden har i uppdrag att bevaka pågående utvecklingsarbete kring fristad för
förföljda författare på regional nivå. Förslag från kulturnämnden ska redovisas
2012-06-30. Om förslaget är positivt till fristad för förföljda författare, kan även
kinesiska förföljda författare komma i fråga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till presidiets yttrande.

Yrkande
Ida Lindh (FP) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Ida Lindhs 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 Ida Lindhs yrkande
röstar nej.”

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Staffan
Asplund (S), Rose-Marie Johansson (S), Daniel Berg (KD), Anette Lindgren (M),
Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Maria

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-04-24

35

Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert
Öhlund (S)) och 1 nej-röst (Ida Lindh (FP))

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 252
Presidiets tjänsteskrivelse 2012-03-29
Motion (32/08)

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 188

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2011-000613

36

101

Motion om årligt näringslivstema i kommunfullmäktige
(26/11)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Harriet Classon (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige har ett årligt näringstema vid ett möte.
Skellefteå kommun ska vara en framsynt tillväxtkommun attraktiv att bo och verka i.
Därför är näringslivsklimatet i kommunen en viktig faktor och som alla vet finns det
attityder, mätningar och diskussioner som pekar på att förbättringar behövs.
Det är viktigt att politiker träffar företagarna i kommunen. Alla möten skapar en större
förståelse och troligtvis förändrade attityder.
Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. I anslutning till fullmäktigemöte anordnas årligen en temadag tillsammans med
näringslivets intresseorganisationer.
2. Kommunfullmäktiges presidium får i uppgift att tillsammans med kommunledningskontoret planera och genomföra denna temadag på hösten.
3. Motionen är därmed bifallen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 253
Presidiets skrivelse 2012-03-29
Motion 2011-09-19 (26/11)

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 189

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000140

37

730

Yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och
felaktigheter med assistansersättning, SOU 2012:6
Sammanfattning
Regeringen har gett kommunen möjlighet att yttra sig över betänkandet Åtgärder mot
fusk och felaktigheter med assistansersättning, SOU 2012:6.
Socialnämnden har upprättat ett förslag till yttrande.
Skellefteå kommun konstaterar att de förslag som utredningen presenterar kommer att
begränsa möjligheten till fusk och bidragsbrott inom assistansersättning, men kommer
tyvärr att ha liten inverkan på att stävja reformens kraftiga kostnadsutveckling.
Utredningen presenterar en bild av bristfälliga rutiner gällande utredningar och beslut
som kan ha bidragit till överutnyttjande och kraftigt ökade kostnader. Skellefteå
kommun anser att man borde vara mer försiktig med antagandet att en del assistansberättigade har för många timmar beviljade samtidigt som man inte analyserar vilka
medborgare som egentligen bör ha rätt till insatsen personlig assistans.
Utredningen lämnar flera bra förslag till kontroll av att verksamma assistansanordnare
är seriösa. Något som känns absolut nödvändigt då utredningens förslag i alltför liten
utsträckning påverkar de ekonomiska incitamenten för oseriösa assistansanordnare.
Tyvärr ger utredningen en orättfärdig bild av personlig assistans utförd i kommunal
regi. Skellefteå kommun ställer sig exempelvis frågande till påståenden om att många
kommuner inte kan särredovisa kostnader för personlig assistans. Den felaktiga bilden
som utredningen alltför lättvindigt framställer som ett faktum saknar relevans i
sammanhanget.

Kommunstyrelsen beslutar
Yttrandet godkänns.

Yrkande
Maria Wiksten (KD) yrkar att yttrandet kompletteras med följande text i avsnitt 13.1:
Kommunen ser att det finns nackdelar för brukarna att ytterligare centralisera LASShandläggningen. I Västerbotten är den idag centraliserad till tre orter. Att ex ytterligare
centralisera skulle försvåra den nära kontakten som behövs mellan brukare, dennes
företrädare och kommunen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Maria Wikstens 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 Maria Wikstens
yrkande röstar nej.”
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-04-24

38

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 7 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Rose-Marie
Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Ann Åström (S) och Bert
Öhlund (S)) och 3 nej-röster (Daniel Berg (KD), Anette Lindgren (M) och Maria
Wiksten (KD)). Staffan Asplund, (S) Ida Lindh (FP), Hans-Eric Wallin (V), Rune
Wästerby (MP) och Daniel Öhgren (C) avstår från att rösta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 255
Socialnämndens protokoll 2012-03-29, § 62
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2012-03-12
Förslag till yttrande 2012-03-12

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Socialdepartementet 2012-04-23

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 190

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000145

39

610

Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola NTI-gymnasiet Skellefteå i Skellefteå
kommun
Sammanfattning
NTI-gymnasiet ansöker om tillstånd att etablera fristående gymnasieskola i Skellefteå
kommun. Ansökan avser:
Nationellt program
Nationell inriktning
Antal platser
El- och energiprogrammet
Dator och kommunikationsteknik
30
Estetiska programmet
Estetik och media
30
Handels- och administrationsprogram Administrativ service
15
Handels- och administrationsprogram Handel och service
15
Teknikprogrammet
Informations- och medieteknik
30
Antal antagningsplatser i årskurs ett planeras till 120, fullt utbyggd år 2015 beräknas
skolan ha 360 elevplatser.
Gymnasienämnden bedömer att motsvarande utbildningar väl tillgodoses i de
nationella program som ges i kommuner i regionen och att en etablering försvårar för
Skellefteå kommun att optimera utbildningsorganisationen.

Kommunstyrelsen beslutar
Ansökan avstyrks.

Yrkande
Anette Lindgren (M) yrkar att kommunen lämnar följande yttrande:
”Skellefteå kommun tillstyrker ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB. Kommunen
anser att det i grunden är positivt för såväl elever som skolans personal med ett brett
utbud av gymnasieprogram och en mångfald av utbildningsanordnare i Skellefteå
kommun. Det ökar valmöjligheten och bidrar till en ökad kvalitetsutveckling inom hela
gymnasieskolan i Skellefteå.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Anette Lindgrens 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 Anette Lindgrens
yrkande röstar nej.”

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-04-24

40

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Staffan
Asplund (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S),
Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S))
och 5 nej-röster (Daniel Berg (KD), Ida Lindh (FP), Anette Lindgren (M), Maria
Wiksten (KD) och Daniel Öhgren (C)).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 256
Gymnasienämndens protokoll 2012-03-12, § 29
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2012-03-01
Ansökan från NTI-gymnasiet

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Skolinspektionen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 191

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000279

41

610

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Skellefteå
(yrkesgymnasiet)
Sammanfattning
Thorengruppen AB ansöker om tillstånd om utökning av fristående gymnasieskola i
Skellefteå kommun från och med läsåret 2013/2014.
Ansökan avser
-

Hotell- och turismprogrammet, inriktning Hotell och konferens

4 platser.

-

Hotell- och turismprogrammet, inriktning Turism och resor

4 platser.

Gymnasienämnden bedömer att det inför en kommande elevminskning är olämpligt att
utöka antalet gymnasieutbildningsplatser i regionen.

Kommunstyrelsen beslutar
Ansökan avstyrks.

Yrkande
Anette Lindgren (M) yrkar att kommunen lämnar följande yttrande:
”Skellefteå kommun tillstyrker ansökan från ThorenGruppen AB. Kommunen anser att
det i grunden är positivt för såväl elever som skolans personal med ett brett utbud av
gymnasieprogram och en mångfald av utbildningsanordnare i Skellefteå kommun. Det
ökar valmöjligheten och bidrar till en ökad kvalitetsutveckling inom hela gymnasieskolan i Skellefteå.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Anette Lindgrens 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 Anette Lindgrens
yrkande röstar nej.”

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Staffan
Asplund (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S),
Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S))
och 5 nej-röster (Daniel Berg (KD), Ida Lindh (FP), Anette Lindgren (M), Maria
Wiksten (KD) och Daniel Öhgren (C)).

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-04-24

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 257
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2012-04-11
Ansökan från ThorenGruppen (Yrkesgymnasiet)

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Skolinspektionen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

42

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 192

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000226

43

530

Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för
Västerbottens län 2012-2015
Sammanfattning
Regionförbundet Västerbotten har skickat ut förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för länet för åren 2012–2015.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar
Yttrandet godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 258
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-13
Regionalt trafikförsörjningsprogram

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kollektivtrafikmyndigheten

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 193

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000106

44

420

Yttrande över industriutsläppsutredningen med mera, SOU
2011:86
Sammanfattning
Regeringen har gett kommunen möjlighet att yttra sig över Industriutredningen och
Naturvårdsverkets förslag till införande av EU:s industriutsläppsdirektiv.
Det nya direktivet ska vara infört i svensk lagstiftning 2013-01-07 och då börja tilllämpas för nya anläggningar. Ett år senare ska det också tillämpas för befintliga
anläggningar. IED innebär skärpningar av bland annat tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (BAT) och i minimikraven på utsläpp för stora förbränningsanläggningar.
Bygg- och miljönämnden har upprättat förslag till yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar
Yttrandet godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 259
Bygg- och miljönämndens protokoll 2012-04-02, § 61
Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse 2012-03-23
SOU 2011:86
Naturvårdsverkets förslag

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Miljödepartementet

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 194

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000148

45

610

Yttrande över Förslag angående bestämmelserna om
kommuners och landstings högskoleutbildning
Sammanfattning
Regeringen har gett kommunen möjlighet att yttra sig över regeringens förslag att
bestämmelserna om kommuners och landstings huvudmannaskap för högskoleutbildning ska upphöra.
Skellefteå kommun anser att det är rimligt att bestämmelserna upphör eftersom den
verksamhet som bestämmelserna avser inte längre finns. Ett borttagande påverkar inte
kommunernas möjligheter att samverka med universitet och högskolor.
Gymnasienämnden tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
Skellefteå kommun tillstyrker förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 260
Gymnasienämndens protokoll 2012-03-12, § 32
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2012-03-04
Regeringens förslag

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Utbildningsdepartementet

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 195

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000276

46

310

Omdisponering av investeringsmedel för korsningar på
Skråmträskvägen inom stadsdelarna Sörböle och Sunnanå,
tekniska nämnden
Sammanfattning
Skråmträskvägen är föremål för omreglering i flera korsningar av trafiksäkerhets- och
framkomlighetsskäl. I verksamhetsplanen finns båda korsningarna inplanerade.
Forskargatan/Plangatan för utförande med en trafiksignal 2012 med syfte att förbättra
framkomlighet för bilar ut från Forskargatan under vissa tider på dagen.
Stråkvägen/Lejonströmsvägen för utförande med en cirkulationsplats 2013 med syfte
att öka trafiksäkerheten, speciellt för oskyddade trafikanter som passerar vägen.
Tekniska nämnden föreslår att investeringsanslaget 2 420 000 kronor för objektet
Skråmträskvägen, Plangatan/Forskargatan omdisponeras till investeringsobjektet
Skråmträskvägen, Stråkvägen/Lejonströmsvägen. I och med utbyggnaden av västra
Falkträskområdet har behovet av förbättrade trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade
trafikanter ökat i området. Kostnaden beräknas till preliminärt 3 400 000 kronor för en
cirkulationsplats i korsningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden får omdisponera investeringsmedel med 2 420 000 kronor från
objektet Skråmträskvägen, Plangatan/Forskargatan till investeringsobjektet
Skråmträskvägen, Stråkvägen/Lejonströmsvägen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 261
Tekniska nämndens protokoll 2012-02-20, § 55
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-02-01

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 196

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000264

47

107

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2011
Sammanfattning
Kommunens revisorer har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande, om årsredovisningen utformats i enlighet med god redovisningssed samt
om redovisat resultat är förenligt med såväl kommunallagens balanskrav som
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.
Granskningen av årsredovisning 2011 visar att:
-

Årsredovisningen redogör i allt väsentligt för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

-

Årsredovisningen uppfyller i allt väsentligt kraven på rättvisande räkenskaper och
är upprättad enligt god redovisningssed.

-

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

-

Redovisat resultat uppfyller i stort de finansiella målen för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Redovisat resultat för verksamheten bedöms inte
vara förenligt med fastställda mål. Därtill är utfallen i verksamhetsperspektiven
alltför låga.

I särskild rapport redovisas underlag för gjorda bedömningar och föreslagna utvecklingsområden.

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunledningskontoret ska beakta revisorernas förslag i kommande årsredovisning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 262
Kommunrevisionens skrivelse 2012-04-02
Revisionsrapport april 2012

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning
Kommunrevisionen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 197

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000272

48

007

Revisionsrapport - Granskning av fastigheter för extern
uthyrning
Sammanfattning
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens uthyrning av fastigheter till
externa parter. Granskningen visar att denna hantering i stort sker på ett ändamålsenligt
sätt. Beslutsorganisationen är delvis otydlig. Den interna kontrollen är i vissa
avseenden otillräcklig.
Det saknas tillräckliga underlag för att bedöma om verksamheten bedrivs på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer:
-

Kommunstyrelsen upprättar dokumenterade principer/riktlinjer för hur uthyrning
och prissättning till externa aktörer ska ske. Syftet är att tydliggöra för intressenter
hur hyror och avgifter beräknas samt att tydliggöra att alla intressenter behandlas
likvärdigt.

-

Kommunstyrelsen och fastighetsnämnden utvecklar sin uppföljning inom området.
Uppföljningen bör fokusera på resultat och effekter i förhållande till uppställda mål
och strategier.

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunledningskontoret ska lämna förslag till riktlinjer för uthyrning och prissättning till externa aktörer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16, § 263
Revisionens skrivelse 2012-04-02

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret/planeringsavdelning
Kommunrevisionen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-04-24

§ 198

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
Följande delegationsärenden läggs till handlingarna:

Enhetschef Leif Löfroth
Dnr 2012-000263

030

Beslut under tiden 2012-01-01—2012-03-31 om bidrag till föreningar med
lönebidragsanställda.

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

49

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 199

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2011-000728

50

614

Utredning om campusrestauranger - förslag till fortsatt
hantering
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har i uppdrag att utreda framtida driftsform med mera för
restaurangverksamheten på campusområdet – restaurang Älvy och Skeriarestaurangen.
Kommunchefen föreslår att en upphandling för en entreprenad av verksamheten
genomförs. Upphandlingen innebär en lösning med en entreprenör som i samarbete
med kommunen kan driva all restaurang- och kioskverksamhet på campusområdet.
Lösningen förutsätter att de grundkrav som ställts uppfyllts. Det gäller garantier för en
fortsatt restaurangutbildning på campus, en fullgod service för studenter när det gäller
möjligheter till mat och även en fullgod och tillgänglig service för andra aktörer och
besökare på campusområdet.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Fastighetskontoret och kommunledningskontoret ska undersöka marknaden för att
bedöma förutsättningarna för en entreprenör att driva samtlig restaurang- och
kioskverksamhet på campusområdet.
2. Förslaget till lösning ska presenteras i så god tid att en ny organisation ska kunna
träda i kraft från 2013-01-01.
3. Förslag till lösning hanteras som ett inköpsärende/entreprenadupphandling.
4. Fastighetsnämnden och gymnasienämnden hålls fortlöpande informerade i frågan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-24, § 274
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-11
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-23, § 475

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret/Yngve Lindmark
Fastighetsnämnd
Gymnasienämnd

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 200

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000295

51

620

Samarbete med landstinget om måltidsverksamhet - förslag
till utredning
Sammanfattning
Kommunledningskontoret föreslår att en utredning genomförs med inriktning att
undersöka förutsättningarna för ett organiserat samarbete med Västerbottens läns
landsting beträffande måltidsverksamhet. Inriktningen för utredning ska vara att klargöra förutsättningarna för att kommunen övertar verksamheten vid köket, personalrestaurangen samt övrig café/kioskverksamhet vid Skellefteå lasarett. För att möjliggöra detta kan det bli aktuellt att bilda en gemensam nämnd i kommunens organisation, alternativt skapa ett kommunalförbund. I uppdraget ingår att bedöma effekter
på kommunens måltidsverksamhet. I utredningsarbetet ska också ingå att hämta in
erfarenheter från liknande lösningar i andra delar av landet.

Kommunstyrelsen beslutar
1. En utredning om utvecklat samarbete med landstinget om måltidsverksamhet
genomförs av kommunledningskontoret och fastighetskontoret.
2. Utredningen ska även beakta effekterna på kommunens måltidsverksamhet.
3. Utredningen bedrivs i samverkan med Västerbottens läns landsting.
4. Förslag till lösning presenteras senast 2012-09-30.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-24, § 273
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-16

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Fastighetsnämnden
Kommunledningskontoret/Yngve Lindmark
Västerbottens läns landsting

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 201

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000300

52

042

Anslagsuppföljning mars 2012, kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunledningskontoret redovisar att mars månads årsprognos uppgår till ett
budgetmässigt överskott på 11,0 miljoner kronor för hela kommunstyrelsens verksamhetsområde. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten uppgår till ett överskott på 11,0 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 2012-04-24, § 275
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-18

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 202

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000303

53

250

Exploateringsavtal för Karlshem 1 och 6 samt delar av
Sörböle 16:8, stadsdelen Anderstorp
Sammanfattning
I samband med att en ny detaljplan tas fram för fastigheterna Karlshem 1 och 6 samt
delar av Sörböle 16:8 har ett exploateringsavtal upprättats med exploatören som
reglerar ansvar och kostnader i samband med genomförandet av detaljplanen.
Skellefteå kommun äger fastigheten Sörböle 16:8 och Karlshem 1 och 6 är privatägda.
Exploateringsavtalet innebär bland annat att delar av Sörböle 16:8 överlåts till
HB Nilsro för att bli del av en blivande exploateringsfastighet som överensstämmer
med detaljplaneförslaget. I ersättning för denna mark ska HB Nilsro erlägga en ersättning om 200 kronor/kvadratmeter till kommunen och HB Nilsro bekostar erforderliga
lantmäteriförrättningar för genomförandet av överlåtelsen. I övrigt reglerar avtalet att
HB Nilsro genomför exploateringen för bostäder i enlighet med detaljplaneförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Exploateringsavtalet godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-24, § 277
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-12
Förslag på exploateringsavtal

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 203

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000083

54

214

Detaljplan för kvarteret Karlshem 1 med flera, stadsdelen
Anderstorp
Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse av fastigheterna Karlshem 1, Karlshem 6
och del av Sörböle 16:8 med tio bostäder i radhus.
Av de synpunkter som kommit in på planförslaget har följande inte blivit tillgodosedda:
-

utfarten placeras mot Gymnasievägen
färre antal bostäder
för få parkeringsplatser

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-24, § 278
Bygg- och miljönämndens protokoll 2012-04-02, § 70
Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse 2012-03-13
Plan- och genomförandebeskrivning 2012-03-13
Plankarta mars 2012
Samrådsredogörelse 2012-01-20
Utlåtande 2012-03-13

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 204

PROTOKOLL
2012-04-24

Dnr 2012-000327

107

Årsstämma med BioFuel Region
Sammanfattning
BioFuel region inbjuder till årsstämma 3 maj i Umeå.

Kommunstyrelsen beslutar
Bengt Markstedt utses till stämmoombud.

Beslutsunderlag
Inbjudan

____________________________________________________
Beslutet sänds till:
BioFuel region
Bengt Markstedt

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

55

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2012-04-24

§ 205

Arbetsutskottets protokoll
Det noteras att fullmäktiges ledamöter och ersättare erhållit kopia av
arbetsutskottets protokoll 2012-03-27, 2012-04-10 och 2012-04-16.

____________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

56

