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Beslutande
Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av:
Förhindrad ledamot
Stefan Bergman (S), närv t o m
kl 16.35, § 106-114, 121-141
Hans Brettschneider (MP), närv
t o m kl 16.15, § 106-114, 121,
123-125
Lorents Burman (S), närv t o m
kl 17.40, § 106-116, 121-141
Lars Carlsson (V)
Åsa Etelämäki (S)
Åsa Gustafsson (FP)
Asmir Hajdarpasic (S)

Lennart Hägglund (KD)

Håkan Lindh (FP), närv t o m
kl 17.15, § 106-115, 121-141
Ida Lindh (FP)
Carina Lundmark (S)
Carl-Göran Lundmark (S)
Karin Långström (S)
Andreas Löwenhöök (M), närv
t o m kl 17.40, § 106-116, 121-141
Kamel Mnad (S), närv t o m
kl 15.20, § 106-114, 121,123-125
Maria Sandström (C)

Fredrik Stenberg (S)
Valter Stenberg (S), närv t o m
kl 15.20, § 106-114, 121, 123-125
Carina Sundbom (C), närv t o m
kl 16.50, § 106-115, 121-141
Marika Vallgren (KD), närv t o m
kl 15.40, § 106-114, 121-126
Glenn Wikman (FP)
Justering (sign)

Inkallad ersättare
Saknar ersättare
Jan-Erik Engman (MP), närv kl 10.0018.15, tjg fr o m kl 16.15, § 115-120, 122,
126-141
Saknar ersättare
Ylva Hedqvist-Hedblad (V)
Gunilla Lundström (S), närv och tjg t o m
kl 17.00, § 106-115, 121-141
Inger Sundbom (FP)
Daniel Envall (S) närv och tjg t o m
kl 16.25, § 108-114, 121-141
Britt-Marie Nyhlén (S), tjg fr o m kl 16.25
Petter Ershag (KD), närv och tjg
t o m kl 15.20, § 106-114, 121, 123125
Håkan Lundberg (KD), närv kl 10.0018.15, tjg fr o m kl 15.20, § 115-120,122,
126-141
Inger Andersson-Öberg (FP), närv kl
10.00-18.15, tjg fr o m kl 17.15, § 116-120
Ulla Bråndal (FP)
Gunnel Sandström (S)
Robert Ignberg (S)
Iris Nilsson (S)
Monica Grape (M), närv kl 10.00-18.15,
tjg fr om 17.40, § 117-120
Kerstin Feldhaus-Karlsson (S), närv kl 10.0018.15, tjg fr o m kl 15.20, § 115-120, 122,
126-141
Mari L Hedström (C) närv och tjg t o m
kl 15.20, § 106-114, 121, 123-125
Kjell Bergmark (C), närv kl 10.00-18.15,
tjg fr o m kl 15.20, § 115-120, 126-141
Staffan Asplund (S), närv och tjg t o m
kl 17.40, § 106-116, 121-141
Tomas Teglund (S), närv kl 10.00-18.15,
tjg fr o m kl 15.20, § 115-120, 122, 126-141
Saknar ersättare
Håkan Lundberg (KD), närv kl 10.00-18.15,
tjg fr o m kl 15.40, § 115-120, 127-141
Jörgen Tjärnström (FP)
Utdragsbestyrkande
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Förhindrad ledamot
Maria Wiksten (KD) närv t o m
kl 18.00, § 106-116, 121-141
Maalin Wikström (MP), närv t o m
kl 16.25, § 106-114, 121-141
Daniel Ådin (S), närv t o m kl 16.40,
§ 106-114, 121-141
Ann Åström (S), närv t o m kl 15.20,
§ 106-114, 121, 123-125

Inkallad ersättare
Saknar ersättare
Ingegerd Saarinen (MP), närv kl 10.0018.15, tjg fr om kl 16.25, § 115-120
Saknar ersättare
Gun-Marie Johansson (S), närv kl 10.0018.15, tjg fr o m kl 15.20, § 115-120, 122,
126-141

______________________________________________________
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101

Extra ärende
Ordföranden anmäler följande extra ärende att behandlas efter ärende 30:
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
Det extra ärendet får behandlas.
______________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

4

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 107

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000423 435

Fråga av Inger Sundbom (FP) om laxvandring i
Byske älv i Fällfors
Kommunfullmäktigeledamoten Inger Sundbom (FP) har till fritidsnämndens ordförande ställt följande fråga:
”2001 invigdes en ny Laxväg/Laxtrappa vid Byske älv i Fällfors detta för
att främja för laxarnas vandring uppströms i älven – samt ett Laxobservatorium där man genom glasrutor kan se laxar simma förbi. Laxvandring har
genom tiderna skett i den befintliga gamla fiskevägen och stora älvsfåran
upp genom fallet. Den byggda laxtrappan förefaller inte blivit en attraktiv
väg för laxar att välja – enligt räkneverk. Årlig statistik visar att det
passerar genom gamla laxvägen 1 200 – 3 000 laxar varierande under åren
och 5 – 10 % i förhållande av detta genom laxtrappan. De laxar som
passerar genom fallet/älvsfåran är inte räknade. Att det efter 12 år är så få
laxar som passerar genom laxtrappan och inte skett någon nämnvärd
ökning finns funderingar om och är en angelägen frågeställning för många
att få vetskap om.
Laxfisket/Laxtrappan/Laxobservatoriet är av intresse nationellt men även
internationellt. Det kan noteras att över 5 700 personer besökte laxobservatoriet år 2012 – trevliga siffror! Guidade turer sker dels inplanerade
i samband med arrangemang – men också genom beställning. Detta kan
man se en ökad efterfrågan av! Återkommande frågor och uttryck av
besökande är – ’passerar någon lax i laxtrappan’ – ’hur många per år’ –
’ser aldrig någon lax’.
För att kunna beskåda laxvandringen i Laxobservatoriet genom de stora
glasrutorna måste rengöring av dessa ske regelbundet under sommarsäsongen. Vad som hitintills tillämpats vid rengöring är inte någon enkel
och smidig lösning på grund av de speciella förhållanden som råder.
Undersökningar är gjorda för att hitta annan metod och prövat men har inte
fungerat då starka strömmar i vattnet begränsar vad som är möjligt.
Frågor:
1. Är någon åtgärd planerad för att befrämja laxarnas vandring i laxtrappan?
2. För att underlätta rengöring av glasrutorna i laxobservatoriet – går
något ytterligare att göra för en smidigare lösning? Kan en förflyttning
av befintlig brygga i laxtrappan bidra en ’viss lösning?”
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar fritidsnämndens
ordförande Daniel Ådin (S) frågan.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Sedan Inger Sundbom (FP) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet
avslutad.
______________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2013-000422 840

Fråga av Inger Sundbom (FP) om upprustning
av gångbro, trappor, besöksplats vid
Laxobservatoriet i Fällfors
Kommunfullmäktigeledamoten Inger Sundbom (FP) har till
fritidsnämndens ordförande ställt följande fråga:
”Den gångbro över Byske älv som i samband med byggnationerna av
Laxtrappa och Laxobservatorium i Fällfors invigdes 2001 förefaller vara i
stort behov av behandling. Bron är tillverkad i trä och allt sedan den sattes
på plats över älven har ingen träskyddande behandling utförts. Det har gått
tolv år sedan den var tillverkad och behandlad och kan väl i dagsläget
anses som en prioriterad fråga att ta ställning till. Träytorna är uttorkade
och mossbevuxna. Frågan har lyfts tidigare och bedömning framkom att
arbetet bör utföras för att bibehålla brons beskaffenhet.
Vid Gamla Laxfisket nedanför gångbron ansluter trappor och besöksplatå
närhet till att beskåda laxvandringen och laxfiske. Trävirket i dessa så
viktiga byggnadskonstruktioner börjar bli i undermåligt skick och därmed
aktualiseras frågan om åtgärder bör vidtas av mer omfattande karaktär och
bör läggas i agendan. Vissa åtgärder utfördes under föregående år med
utbyte av murket trä för att förstärka utsatta delar efter genomgång/besiktning. Det är viktigt att ha i åtanke att området är välbesökt –
frekvensen besökande fördelas över tid under dygnet – men under ett antal
veckor sommartid anordnas visningsfiske och hundratals personer besöker
arrangemanget samtidigt. Turism är en viktig del för Fällforsbygden och
området marknadsförs som utflyktsmål – ’ett trevligt och intressant rum i
naturen att besöka’. Viss oro framgent med tanke på olycksrisk finns –
speciellt vid de tillfällen då det är många besökande samtidigt.
Frågor:
1. Planeras åtgärder utifrån ovanstående frågeställningar?
2. När kan detta tidsmässigt vara aktuellt?
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar fritidsnämndens
ordförande Daniel Ådin (S) frågan.
Sedan Inger Sundbom (FP) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet
avslutad.
______________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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450

Fråga av Joakim Wallström (V) om information
på renhållningsräkningen om befrielse från
sophämtning
Kommunfullmäktigeledamoten Joakim Wallström (V) har till tekniska
nämndens ordförande ställt följande fråga:
”Fick av en slump (informationsmöte för oss politiker inom bygg- och
miljö) reda på att man kan bli befriad från sophämtningsavgiften ifall man
inte använder sig av sin sommarbostad, ifall man inte åstadkommer avfall
av olika slag.
Så långt allt bra. Då vi själva har en sommarbostad som vi inte kan
använda oss av, på grund av olika anledningar, tänkte jag vad bra nu
slipper vi den avgiften i alla fall.
Dock så fanns det både ett om och ett men. Det viktigaste var att man
skulle ha lämnat in en officiell ansökan om att slippa denna avgift innan
den 31 mars, alltså innan själva fakturan skickades ut.
Då vi hade betalt avgiften föregående år samt året dessförinnan, fastän vi
inte övernattat där, tänkte jag i min enfald att det borde finnas möjlighet till
undantag från denna 31 mars regel.
Men icke sa nicke, stelbent är systemet. Då ifrågasatte jag hur det kan
komma sig att man inte uppmärksammar medborgarna om denna möjlighet, och varför de inte står på själva fakturan, borde vara enklast att
upplysa om möjligheten där kan tyckas. Fick då till svar att man
annonserar i dagspress samt att de står på hemsidan.
Med andra ord, de som inte läser dagspressen, eller som missar själva
annonsen, samt alla de som inte fattar att man ska söka på hemsidan om
eventuella möjligheter att bli befriade från avgifter, vi får skylla oss själva.
Med anledning av detta, anser du att det här är ett nära enkelt öppet
system?
Samt, varför inte skriva in på fakturan om möjlighet till befrielse, den får
ju alla i alla fall?”
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar tekniska nämndens
ordförande Ola Burström (S) frågan.
Sedan Joakim Wallström (V) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet
avslutad.
______________________________________________________

Justering (sign)
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610

Fråga av Hans Brettschneider (MP) om
kommunen ger plats åt elever vars fristående
skola upphör
Kommunfullmäktigeledamoten Hans Brettschneider (MP) har till
gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga:
”Alldeles nyligen meddelade JB Educations (John Bauer) att man nu
avvecklar sin friskoleverksamhet helt inom grund- och gymnasieskolan.
JB hade 31 gymnasieskolor i början av året. I februari meddelades att 7 av
dem skulle lämnas. Av de 24 gymnasieskolor som återstår meddelar nu JB
att i 21 av dessa har klart med nya ägare och att övriga 3 riskerar nedläggning.
Trots att man meddelar att det finns nya ägare så finns inga garantier för att
skolverksamheten kan fortsätta. De nya ägarna måste prövas och få ett
godkännande av Skolinspektionen innan verksamheten kan startas.
JB har i dag ett gymnasium i Skellefteå. På JB:s hemsida står det att man
i dag har cirka 210 elever. JB meddelar även att man byter ägare under
sommaren till Stenstansgymnasiet och att man fortsätter i nuvarande
lokaler och att eleverna fortsätter utbildningen precis som planerat. Om
man läser på Stenstansgymnasiets hemsida så finns ännu inget godkännande från Skolinspektionen.
Vi har i kommunen nyligen haft en lång process där vi beslutade att
gymnasienämnden skulle få lämna Kaplanskolan för att ha alla sina verksamheter på Balderskolan och Anderstorpskolan.
Vi i Miljöpartiet lyfte redan då frågan om man verkligen skulle rymma alla
elever i dessa två skolor. Bertil Almgren svarade då att när det gällde lokalfrågan så var den inte helt löst. Troligen behöver man göra större utbyggnader än man först planerat vilket innebär fördyringar.
Med bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till gymnasienämndens ordförande Bertil Almgren:
Om Stenstansgymnasiet inte får klartecken av Skolinspektionen att starta
utbildningen kan då Skellefteå kommun erbjuda dessa elever platser i sina
program redan under hösten?
Om Stenstansgymnasiet inte får tillstånd, eller får tillstånd och tvingas
lägga ner sin verksamhet närmaste året, kommer då dessa elever att
rymmas på Balderskolan och Anderstorp när Kaplan lämnats?”

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar gymnasienämndens
ordförande Bertil Almgren (S) frågan.
Sedan Hans Brettschneider (MP) yttrat sig förklaras behandlingen av
ärendet avslutad.
______________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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030

Fråga av Rune Wästerby (MP) om hur
feriepraktikplatser fördelas
Kommunfullmäktigeledamoten Rune Wästerby (MP) har till
personalnämndens ordförande ställt följande fråga:
”Den kommunala feriepraktiken är en viktig och värdefull verksamhet.
Den är värdefull för ungdomarna som här ofta kan få sin första kontakt
med arbetslivet samt möjlighet att tjäna lite pengar på en meningsfull
sysselsättning. Den är värdefull för kommunen som på detta sätt, i någon
mån kan minska avståndet mellan skola och arbetsliv och underlätta det
steg som ungdomarna snart skall ta.
Den är också värdefull för föreningarna som med hjälp av feriepraktikanter
kan bedriva sommarverksamheter, idrottsskolor och annat som inte skulle
vara möjlighet annars. Verksamheter som kan locka och väcka intresse hos
små barn att börja idrotta, men som också innebär en möjlighet att utbilda
och rekrytera framtida ledare bland feriepraktikanterna. Om detta ska vara
möjligt måste dock ferieungdomarna ha ett intresse och viss insikt i den
verksamhet man ska vara ledare i.
Jag vill därför ställa följande fråga till personalnämndens ordförande:
Hur görs urvalet bland de sökande och hur går fördelningen av de
kommunala feriepraktikplatserna till?”
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar personalnämndens
ordförande Harriet Classon (S) frågan.
Sedan Rune Wästerby (MP) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet
avslutad.
______________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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530

Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om hur ny
statlig flygledning påverkar Skellefteå
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga:
”Riksdagen beslutade 2010 att avreglera marknaden för lokala flygtrafikledningstjänster. Utifrån det beslutet har Skellefteå Airport tillsammans
med fyra andra flygplatser i landet gått ihop för att göra en gemensam
upphandling av flygtrafikledningen. Målet för den gemensamma upphandlingen har varit att minska kostnaderna för samtliga flygplatser samtidigt
som hög flygsäkerhet bibehålls. Den vinnande aktören förväntades träda in
1 januari 2014, men så kommer det inte att bli. Riksdagen beslutade
nämligen den 5 juni 2013, med en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, att i
praktiken återreglera all flygtrafikledning till statlig drift.
Med anledning av detta har jag följande fråga till ordföranden för
Skellefteå Airport, Bert Öhlund (S):
Kommer återregleringen av flygtrafikledningstjänster i statlig regi att innebära negativa konsekvenser för Skellefteå Airport, sett till högre kostnader
för dessa tjänster jämfört med om de fick upphandlas?”
Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar kommunstyrelsens
ordförande Bert Öhlund (S) frågan.
Sedan Andreas Löwenhöök (M) yttrat sig förklaras behandlingen av
ärendet avslutad.
______________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2013-000302 760

Interpellation av Stina Engström (FP) om
samverkansavtalet om palliativ vård och
omsorg i Skellefteå (11/13)
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (FP) har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation:
”Vid kommun fullmäktige den 22 januari 2013 hade jag en interpellation
om den palliativa vårdens verklighet som erbjuds på korttidsboenden i vår
kommun. Vård i livets slutskeende.
Jag ställde då frågor som jag inte hade föranmält därav svårigheten att få
dem besvarade. Så nu återkommer jag med dem.
Jag utgår och hänvisar till ett samverkans avtal mellan VLL och Skellefteå
kommun med rubriken
Palliativ vård och omsorg i Skellefteå.
Med giltighetstiden från 110930- 130929
se bifogad bilaga.
(hänvisning med pil i vänster sida samt understruken text)
På sidan 3
omnämns inte korttidsboende över huvudtaget som en del i vårdkedjan.
Kan det var så att när arbetsgruppen tog fram dokumentet var detta inget
klokt alternativ.
På sidan 5
Om personen vistas i det egna hemmet i ordinärt boende i livets slutskede
kan han/hon ansöka om korttidsvistelse att använda vid behov.
Om hemsituationen sviktar socialt ska det då finnas möjlighet till en akut
korttidsvistelseplats.
Här använder man sig av ordet ’vistelse’ inte boende.
Hur stämmer detta då det inte handlar om en vistelse utan kortidsboende i
veckor /månader till döden inträder.
På sidan 6
står korttidsvistelseplatsen i ett övergångsskede av max 3 dygn. Därefter
kan palliativa konsultteamet ge stöd till vård och omsorgsteamet på korttidsvistelsen.
Hur stämmer detta då det kan gälla i veckor eller månader. Någon vistelse
kan man knappast kalla det.
Mina frågor blir:
1a.Hur har detta dokument spridits?
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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1b.Vem har haft ansvaret för det?
2. Kommer samma arbetsgrupp att utvärdera och göra en uppföljning?
Om så, när kan man få ta del av den?
3. Hänvisar till sidan 3 ordet korttidsboende om nämns inte. Varför inte då
kommunen hänvisar patienter i Palliativ vård dit?
4. Hänvisar till sidan 5 här använder man sig av ordet vistelse. Vad är
definitionen av ordet korttidsvistelse och i praktiken?
Hänvisar till sidan 6 här talar man om ett övergångsskede i max 3 dygn.
5a.Hur kan ett övergångsskede på max tre dygn bli till boende i veckor och
månader?
5b. Varför finns inte den palliativa konsultteamet och omsorgsteamet med
när man hamnar på ett korttidsboende?
Samverkans avtalet står det ju klar och tydligt att så ska ske?
5c.Var arbetsgruppens målsättning det dom angav i samverkans avtalet
men som sedan kommunen valde att själv ”göra om” den verklighet som
råder?
6. Hur anser du som socialnämndens ordförande att den palliativa vården
bedrivs på våra korttids boenden?
Ur perspektivet smärtlindring samt en trygg och god omvårdnad i livets
slutskeende.
7.Hur är definitionen av ordet kortidsboende och i praktiken?
8.Hur är definitionen av ordet korttidsvistelse och i praktiken?”
Socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson (S) lämnar följande svar:
”I en interpellation från kommunfullmäktigeledamot Stina Engström (Fp)
aktualiseras frågan om palliativ vård och omsorg i Skellefteå.
Det dokument som Stina hänvisar till är ett samverkansavtal mellan
Skellefteå kommun och VLL. Där har en gemensam rutin tagits fram som
gäller palliativ vård och omsorg i Skellefteå.
Fråga 1a. Hur har detta dokument (avtal om palliativ vård och omsorg i
Skellefteå) spridits?
Samverkansdokumentet är en del av socialnämndens ledningssystem och
finns publicerat på Insidan samtidigt som det kommunicerats via
sjuksköterskornas referensgrupp för palliativ vård. Gruppen har
representant från samtliga boenden inklusive korttidsvistelse och träffas
regelbundet. Palliativa konsultteamet (konsulteam inom AHS Viool).
medverkar vid behov. Samverkansdokumentet har dessutom muntligt
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informerats om på ledningsträffar inom äldreomsorgen för spridning i
organisationen.
Fråga 1b. Vem har haft ansvaret för det?
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och äldreomsorgens utvecklingsenhet.
Fråga 2. Kommer samma arbetsgrupp att utvärdera och göra en
uppföljning?
Om så, när kan man få ta del av den?
Uppdrag om uppföljningar och utvärderingar av
samverkansöverenskommelser ges av respektive styrgrupp inom HöK
(Huvudöverrenskommelse mellan Skellefteå Kommun och Landstinget).
Efter att beslut tagits av den politiska styrgruppen kan man ta del av
utvärderingen.
Fråga 3. Hänvisar till sidan 3 ordet korttidsboende om nämns inte. Varför
inte då kommunen hänvisar patienter i Palliativ vård dit?
Samverkansrutinen gäller i hela vårdkedjan inom Skellefteå kommun,
alltså på Skellefteå lasarett, i ordinärt och särskilt boende.
Korttidsvistelse är en insats inom ordinärt boende och ingår därmed i
rutinen. I korttidsverksamheten förekommer begreppen korttidsplats,
växelvård och trygghetsplats.
Fråga 4. Hänvisar till sidan 5 här använder man sig av ordet vistelse. Vad
är definitionen av ordet korttidsvistelse och i praktiken?
Ur Riktlinjer för korttidsvistelse, reviderad 130401: ’Korttidsvistelse är en
insats som äldreomsorgen erbjuder för att öka tryggheten för äldre i
Skellefteå kommun. Omsorgs- och vårdbehovet tillgodoses dygnets alla
timmar.
I korttidsvistelseverksamheten förekommer begreppen
korttidsvistelseplats, växelvård och trygghetsplats. Ansökan om
korttidsvistelse och växelvårdsplats görs hos biståndsbedömare som fattar
beslut.
Målsättningen med vistelsen ska vara tydligt definierad samt för hur lång
tid beslutet gäller. Efterfrågan och behov styr hur platserna disponeras
mellan de olika insatserna. Den enskilde kan påbörja vistelsen veckans alla
dagar.’
Fråga 5.a Hänvisar till sidan 6 här talar man om ett övergångsskede i max
3 dygn.
Hur kan ett övergångsskede på max tre dygn bli till boende i veckor och
månader?
Justering (sign)
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De tre dagar som omnämns i rutinen har ingenting med hur lång vistelsen
blir. Tre dagar är den tid som AHS Viool (VLL:s regi) överlämnar
insatserna för hälso- och sjukvård till kommunens hälso- och sjukvård med
stöd av palliativa konsultteamet.
Utöver dessa tre dagar kan vistelsen bli längre, med andra stödinsatser.
Fråga 5b. Varför finns inte den palliativa konsultteamet och omsorgsteamet
med när man hamnar på ett korttidsboende?
Samverkans avtalet står det ju klar och tydligt att så ska ske?
Vid behov kan palliativa konsultteamet ge insatser när som helst i
vårdkedjan dvs. på sjukhuset, på korttidsvistelsen, i särskilt boende eller
hemma.
Fråga 5c. Var arbetsgruppens målsättning det dom angav i samverkans
avtalet men som sedan kommunen valde att själv ’göra om’ den verklighet
som råder?
Den palliativa vården och omsorgen både på våra korttidsplatser och
särskilda boenden fungerar väl. En standardiserad vårdplan för livets sista
tid är infört och resultaten goda. Palliativa konsultteamet ger stöd på olika
sätt och medverkar inte genom att direkt överta vårdansvar.
Socialkontoret ska följa den samverkansrutin som finns framtagen och har
inte gjort om den på något vis.
Fråga 6. Hur anser du som socialnämndens ordförande att den palliativa
vården bedrivs på våra korttids boenden?
Ur perspektivet smärtlindring samt en trygg och god omvårdnad i livets
slutskeende.
Den palliativa vården bedrivs på ett bra sätt i Skellefteå kommun. Vi har
tagit ett antal målbeskrivningar som innebär att vård och omsorg i livet
slutskede ska ges på ett sätt som ger personen bästa möjliga livskvalitet. Vi
ska göra allt vi kan för att personen ska känna trygghet och att symtom och
besvär ska lindras.
Den palliativa vården visar goda resultat för de nationella indikatorerna
även i jämförelse med hospicevård, i flera fall t.o.m. bättre enligt
Palliativregistret (ett nationellt kvalitetsregister, med syfte att följa och
utveckla kvaliteten av vården för människor i livets slut).
Fråga 7. Hur är definitionen av ordet kortidsboende och i praktiken?
Se svar fråga 4.
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Fråga 8. Hur är definitionen av ordet korttidsvistelse och i praktiken?
Se svar fråga 4.”
I den därpå följande debatten deltar Stina Engström (FP), Birgitta
Burström (FP), Kenneth Fahlesson (S) och Andreas Löwenhöök (M).
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
______________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

17

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 114

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000328 027

Interpellation av Johan Söderberg (M) om hur
kommunen arbetar med att stimulera
anställdas vidareutbildning (12/13)
Kommunfullmäktigeledamoten Johan Söderberg (M) har till personalnämndens ordförande ställt följande interpellation:
”Skellefteå kommun står liksom andra offentliga aktörer och stora delar av
det privata näringslivet för stora utmaningar för att klara kompetensförsörjningen i framtiden. För att skapa bra förutsättningar för att klara av
det är det av stor vikt att Skellefteå kommun lever upp till att vara en god
arbetsgivare och på så vis lättare kunna attrahera arbetskraft. Det kommer
med stor sannolikhet också krävas att vi som arbetsgivare på olika sätt
aktivt stimulerar och premierar anställda som väljer att vidareutbilda sig
genom bland annat att det syns i lönekuvertet.
Om man är anställd som exempelvis undersköterska och utbildar sig till
sjuksköterska förutsätter jag att en bra arbetsgivare på bästa möjliga sätt
försöker hitta en ny tjänst som passar bättre efter att man vidareutbildat sig.
Finns det ingen sådan ledig anser jag att en bra arbetsgivare gör sitt bästa
för att se om det finns kombinationslösningar där man behåller en
heltidsanställning inom kommunen och gradvis, genom exempelvis
vikariat, får möjlighet att gå över till en ny tjänst när en sådan blir ledig.
I dag har jag inte fått en entydig bild av hur kommunen aktivt arbetar med
dessa frågor och vilken policy som finns kring detta.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till personalnämndens
ordförande Harriet Classon (S):
1. På vilket sätt arbetar kommunen aktivt med att genom lönesättning
premiera anställda som väljer att vidareutbilda sig?
2. Hur jobbar kommunen aktivt med att underlätta för anställda som
vidareutbildat sig att få en ny tjänst som svarar upp mot den anställdas
nya kvalifikationer?
3. Om det inte finns en ledig tjänst som passar det som den anställda
vidareutbildat sig till – finns det möjlighet att exempelvis ta vikariat
inom det man vidareutbildat sig till och behålla sin gamla tjänst i
grunder för att underlätta för karriärutveckling inom kommunen?”
Personalnämndens ordförande Harriet Classon (S) lämnar följande svar:
”Tack för interpellationen, det är roligt att se ett engagemang i en av framtidens stora utmaningar, hur klarar vi den framtida kompetensförsörjningen.
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Dina tre frågor är för mig en helhet så du får här ett sammanhållet svar.
Personalnämnden har beslutat om en lönepolicy och den säger tydligt att
lönesättningen är en viktig del av kompetensförsörjning på både kort och
lång sikt. Policyn säger också att cheferna (arbetsgivarföreträdarna) ska ge
förutsättningar för medarbetarna att prestera sitt bästa, ta tillvara deras
kompetens och uppmärksamma resultat.
Lönesättningen görs via samtal chef - medarbetare oavsett om det är
nyanställning eller årlig löneöversyn.
Skellefteå kommun som arbetsgivare ser mycket positivt på medarbetare
som vill växa, utvecklas och studera på olika nivåer. Det är bl.a. detta
synsätt som gjorde att personalnämnden för ungefär en månad sedan
beslutade om nya bestämmelser för studiestöd.
Vårt kommunala studiestöd är tänkt att motivera medarbetare till att utbilda
sig inom områden vi har särskilt behov av. Studiestödet kan ges även om
medarbetaren har studiemedel via CSN.
Stödet består av dessa tre nivåer.
- medarbetare som utbildar sig till ett yrke som kommunen har brist på kan
få högst 30 000 kronor.
- medarbetare som vidareutbildar sig eller kompletterar viss behörighet
som är till stor nytta för arbetsgivaren kan få högst 20 000 kronor
- medarbetare som utbildar sig för att tillgodose behov av viss specialkompetens som är till nytta i nuvarande eller tänkta arbetsuppgifter kan få
högst 10 000 kronor
Summorna jag berättade om nyss är för hela studietiden och kan betalas ut
kontant eller omvandlas till ledighet. Definitionen av bristyrken ska göras
av kommunens ledningsgrupp.
Oavsett hur medarbetaren har skaffat sig nya kvalifikationer eller ny
yrkesutbildning så måste kommunen ha ett behov av kompetensen för att
hon/han ska kunna erhålla ett nytt jobb.
Ett stort ansvar vilar på medarbetaren att söka arbeten som annonseras
både internt och externt. Här tycker jag att det är viktigt att understryka att
medarbetare i kommunen har samma möjligheter att söka och kunna få en
externt annonserad tjänst som övriga sökanden. Naturligtvis ska arbetsgivaren också medverka så att kompetenserna tas tillvara.
En tillsvidareanställd medarbetare i Skellefteå kommun kan vara tjänstledig och vikariera på annan tjänst, exempelvis i det nya yrket men finns
ett långsiktigt behov av kompetensen så har personalnämnden sagt att
anställningen ska konverteras till en tillsvidareanställning utan egen
placering i det nya yrket. Det här är ett sätt att öka tillsvidareanställJustering (sign)

Utdragsbestyrkande

19

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2013-06-11

ningarna och minska på vikariaten vilket personalnämnden ser som en
framgångsfaktor i att vara en attraktiv arbetsgivare.”
Sedan Johan Söderberg (M) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet
avslutad.
______________________________________________________
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Dnr KS 2013-000329 720

Interpellation av Ylva Hedquist-Hedlund (V) om
hemtjänstpersonalens arbetsförhållande och
arbetsmiljö i kommunens ytterområden (13/13)
Kommunfullmäktigeledamoten Ylva Hedquist-Hedlund (V) har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation:
”I vissa ytterområden använder hemtjänstpersonal ibland fem av åtta
arbetstimmar till resor mellan olika besök. Skellefteå kommun har en
intention att äldre med omsorgsbehov ska få bo hemma så länge som
möjligt. Flera personer behöver tillsyn och hjälp tre gånger dagligen. Detta
innebär att personal ibland kör 25 mil dagligen för att tillfredsställa dessa
behov.
Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till socialnämndens
ordförande Kenneth Fahlesson (S):
1. Är det rimligt att hemtjänstpersonal ska använda merparten av sin
arbetstid till resor.
2. Hur planerar socialnämnden för att värna om såväl god omsorg för de
äldre som rimliga arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö för hemtjänstpersonal?”
Socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson (S) lämnar följande svar:
”Hemtjänstpersonalen gör att fantastiskt jobb med att stödja de äldre i
kommunen. Det är många som har behov av stöd flera gånger per dygn
vilket gör att man måste besöka flera personer under samma dag. Varje
hemtjänstgrupp planerar dagen noggrant för att ge alla stöd på bästa
möjliga sätt samt att planera så att färdtider minimeras så långt det är
möjligt.
I Skellefteå är hemtjänstpersonalen mer tid hos brukaren än snittet i landet
och tiden för färdtid är inte merparten av arbetstiden.
Skellefteå kommun är till ytan en stor kommun och många av de som
behöver stöd och hjälp bor runt om i hela kommunen. Vi har beslutat att
alla i kommunen som behöver stöd ska få det oavsett var i kommunen de
bor. Speciellt nattetid kan det bli långa avstånd mellan brukarna. För att
klara arbetsuppgiften krävs att personalen ibland kör bil till brukarna.
Många gånger finns inget alternativ till bilkörning, vilket gör att vi behöver
förhållandevis många bilar.
För att personalen ska få en bra arbetsmiljö byts allteftersom bilarna i
ytterområdena ut mot ändamålsenliga och 4-hjulsdrivna fordon för att öka
framkomligheten och tryggheten för personalen. Samtlig personal inom
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hemtjänsten har mobiltelefoner med sig så de kan nå sin chef eller kollegor
vid behov.
Äldreomsorgen följer den tekniska utvecklingen inom branschen för
ytterligare förbättra verksamheten för brukaren och personalen.
Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö är viktig, men arbetets innehåll kräver
viss bilkörning. Det krävs ständiga förbättringar och utveckling av
scheman och planering av verksamheten.
Det är behoven hos de som fått beviljade insatser som avgör
arbetsuppgifterna.”
I den därpå följande debatten deltar Ylva Hedquist-Hedlund (V), Birgitta
Burström (FP), Daniel Öhgren (C), Kenneth Fahlesson (S), Anette
Lindgren (M), Ola Burström (S), Harriet Classon (S), Hans-Eric
Wallin (V) och Henry Andersson (M).
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
______________________________________________________
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Dnr KS 2013-000334 430

Interpellation av Joakim Wallström (V) om
uppföljning av miljöprogrammet för Skellefteå
kommun (14/13)
Kommunfullmäktigeledamoten Joakim Wallström (V) har till
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation:
”Vad är bra livsmiljö för dig?
Är det den tätortsnära skogen eller är det parken och lekplatsen nära dig?
Vi kan alla ha olika definitioner på bra livsmiljö och ända vara överens om
att det är bra för hälsan att vistas ute. Dessa ord är inte mina egna - de är
Bert Öhlunds inledningsord i broschyren Miljöprogram för Skellefteå
kommunkoncern.
En fin broschyr med många mål som skulle uppnås på både kortare som
längre sikt.
Bland de mål som skulle ha uppnåtts till 2012, finner jag bland annat
följande:
1.

Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen har minskat med
8 procent jämfört med 1990.

2.

Alla kommunkoncerns fastigheter värms med förnyelsebara bränslen.

3.

Genom goda trafiklösningar i Skellefteå klarar vi med bred marginal
riskdagens mål för frisk luft.

4.

En miljözon har införts i centrala Skellefteå. Alla arbets- och lastfordon inom denna zon drivs med drivmedel som har den bästa
miljöklassen.

5.

Kommunkoncernen ställer i sin upphandling krav på transporter i
syfte att minska koldioxidutsläppen.

6.

Skellefteå kommun har tagit tillvara möjligheten till femtioprocentig
delfinansiering med bidrag från Naturvårdsverket för inköp och
bildande av minst ett kommunalt naturreservat.

7.

Genom sin upphandling av livsmedel verkar kommunkoncernen för
ett aktivt och hållbart lantbruk. Minst 10 procent av upphandlande
livsmedel är ekologiska. (Fastän det nationella målet är 25 %)

Det här var sju av 25 mål som jag tyckte var intressanta, det finns fler, och
som kommunen ville ha genomfört till 2012.
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Min fundering till kommunstyrelsens ordförande blir således ifall dessa sju
mål har uppnåtts och när och hur en redovisning av Miljöprogrammet, från
januari 2006, som helhet skall redovisas?”
Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (S) lämnar följande svar:
”Naturen är en viktig del av livsmiljön. Alla vill att den ska må bra vilket
förutsätter ren luft och vatten samt skogar och marker i ekologisk balans.
Men ett hållbart samhälle kräver också en bra social och ekonomisk
utveckling. Skellefteå kommun måste som helhet skapa god samhällsutveckling för medborgarna.
Växande befolkning, stärkt näringsliv, ökad sysselsättning, bättre utbildningsmöjligheter, utvecklad infrastruktur, bra omsorg, attraktiv kultur och
fritid och stärkt handel och service är andra viktiga delar som tillsammans
med natur i balans skapar en bra livsmiljö.
Skellefteå kommuns miljöprogram har som syfte att bidra till den goda
livsmiljön. Inom ramen för arbetet med miljöprogrammet har ett intensivt
arbete pågått för omställning till uppvärmning med förnyelsebara bränslen
och minskade utsläpp från fordonstrafik. Numer finns tydliga emissionskrav både för egna fordon och upphandlade transporter. I samhällsplaneringen har stor vikt lagts vid att det framtida samhället ska ha ett
mindre bilberoende och samtidigt ska möjligheter för gång- och cykeltrafik
förbättras. En omfattande satsning pågår där kommunen arbetar med att
utveckla kollektivtrafiken. Planering för persontrafik på järnväg och
utvecklad stadstrafik är viktiga delar.
Skellefteå kommun har tagit kontakter med staten kring bildande av ett
kommunalt naturreservat och samtidigt inlett urvalsprocessen. I
kommunens upphandling av livsmedel är det numera ett krav att mjölken
ska vara ekologisk.
Miljöprogrammet kommer att följas upp och utvärderas under slutet av
2013. En del av målen, exempelvis att minska koldioxidutsläppen med 8 %
jämfört med 1990 kommer inte att nås. En ökad befolkning, fler företag
och ökad trafik är faktorer som medverkar till att målet inte klaras.
Samtidigt är dessa faktorer viktiga för en bra livsmiljö ur andra aspekter.
Skellefteå kommun har gjort mycket för att infria miljöprogrammets
intentioner och även om inte alla mål uppfylls så går utvecklingen
sammantaget åt rätt håll.”
I den därpå följande debatten deltar Joakim Wallström (V), Jan-Erik
Engman (MP), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S).
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
______________________________________________________
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Dnr KS 2013-000360 600

Interpellation av Lars Åhman om hur
kommunen arbetar med betygsgapet mellan
pojkar och flickor i grundskolan (15/13)
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (FP) har till barn- och
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation:
”Skolan har många utmaningar att arbeta med. En av de större handlar om
att pojkar halkar efter flickor betygsmässigt. Barn- och grundskolenämndens kvalitetsredovisning för 2012 har en tabell som visar just detta:
Tabell 13 Medelmeritvärden, pojkar respektive flickor i årskurs 9
År

Skellefteå

Större
städer

Samtliga
kommuner

2010 Pojkar
Flickor
Differens

192
213
21

197
220
23

198
220
22

2011 Pojkar
Flickor
Differens

193
220
27

198
221
23

200
222
22

2012 Pojkar
Flickor
Differens

197
215
18

199
223
24

199
224
25

Källa: Kvalitetsarbete 2012 barn- och grundskolenämnden, sid 15.
Medelmeritvärdet beräknas på de 16 bästa ämnesbetygen i elevens
slutbetyg.
I Skellefteå skilde år 2012 18 poäng mellan könen, vilket visserligen är en
minskning jämfört med tidigare år liksom en lägre skillnad än för riket som
helhet. Samtidigt får vi inte slå oss till ro utan måste fortsätta att arbeta i att
ge likvärdiga livschanser till alla våra elever. Oavsett kön och oavsett
föräldrars bakgrund. Skolan ska vara kompensatorisk.
Åsa Löfström skriver i en underlagsrapport till regeringens Framtidskommission 2012 om möjliga förklaringar till betygsgapet könen emellan.
En handlar om it i skolan. Det handlar om att datorn mer är ett verktyg för
flickorna (och därmed passar bättre till skolans arbetssätt) och mer av en
leksak för pojkarna, mer avpassat för deras fritid. I rapporten lyfts fullständiga baskunskaper – att tidigt kunna läsa, skriva och räkna – fram som
centralt för att ändra på synen på datorer i skolan. Läslusten måste väckas
tidigt!
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En annan viktig förklaring till betygsgapet är den antipluggkultur som
genomsyrar många pojkars vardag. Arbetsmarknaden är strukturerad efter
kön kring lön, yrkesval och karriär och signalerar för pojkar och män i dag
att det inte är nödvändigt att prestera i skolan eftersom det ordnar sig ändå.
Att förändra samhället så att kvinnor premieras för sina skolinsatser även
på arbetsmarknaden är en viktig uppgift för alla arbetsgivare, inklusive
Skellefteå kommun. När kvinnor får ett verkligt kvitto på att skolarbete
lönar sig kommer också skolpojkar att få incitament att plugga och
prioritera skolan högre.
Med anledning av detta vill jag fråga:
1. Hur arbetar Skellefteå kommun för att minska betygsgapet mellan
pojkar och flickor?
2. Hur ser du på diskussionen i underlagsrapporten till
Framtidskommissionen?”
Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund (S) lämnar
följande svar:
”Skillnaden i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor är en nationell
utmaning som både Skolverket och Skolinspektionen har lyft åtskilliga
gånger. Vi ser samma skillnader i Skellefteå genom vårt systematiska
kvalitetsarbete. Förklaringarna och lösningarna på frågan är dock
komplexa och någon generell lösning har därför inte identifierats. Men det
nationella mönstret tycker jag dock indikerar att frågan är i behov av
nationella åtgärder. Men oavsett det pågår ett kontinuerligt arbete i
Skellefteå för att minska skillnaderna mellan könen.
Författaren av underlagsrapporten till Framtidskommissionen, Åsa
Löfström, understryker själv att påståendet att pojkar använder datorn till
lek och flickor som verktyg är outredd. Vidare nämner hon den förändring
som skett när det gäller datorkunnande. Från början fanns ett starkt tekniskt
fokus vilket då intresserade pojkar i högre grad. Idag när användandet är i
fokus kan man se att det inte längre finns några större skillnader mellan hur
pojkar och flickor använder datorer och andra digitala verktyg.
Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som
medvetna medieanvändare. De har tagit fram internetsidan mediebarn.se
om barns och ungas datorvanor. Där lyfter de att barn i högre grad spelar
spel, umgås på sociala sajter, tittar på filmklipp, chattar osv, medan
föräldrar använder datorn och internet i första hand som ett verktyg för att
göra ärenden. När det gäller genusaspekten lyfter man fram att det finns en
tydlig skillnad mellan barnens och föräldrarnas beteende, snarare än mellan
pojkar och flickor.
Så diskussionen i rapporten är viktig för att skapa en likvärdig skola i
nationellt och lokalt. Men precis som jag nämnt är svaren på hur vi ska
komma till rätta med den bristande likvärdigheten komplex. Arbetet måste
fortgå nationellt såväl som lokalt.
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

26

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2013-06-11

Att läsförmågan är central i svensk skola är vi nog alla överens om. Och att
skapa lust till läsning håller jag helt med om som något absolut prioriterat.
De insatser vi gör i grundskolan, och för den delen även i förskolan, utgår
från handlingsplanen för språkutveckling. Med den som utgångspunkt
arbetar den centrala språkutvecklaren i nära kontakt med kommunens alla
specialpedagoger, för att via dem sprida kompetens också till övriga
pedagoger. Arbetet med språket börjar som jag nämnt redan i förskolan för
att sedan intensifieras i grundskolan. Därför har vi många bibliotek i
Skellefteå kommuns orter kombinerat med bokbuss, för att kunna skapa
möjligheter för förskolor och skolorna att samarbeta med biblioteken för en
ökad läslust i fokus.
Skellefteå kommun deltar i HÅJ-projektet (hållbar jämställdhet) åren 20112013. Utifrån HÅJ-projektet planeras en ansökan att lämnas in till
Skellefteå kommuns sociala fond för ett läsprojekt för pojkar från 5 år till
årskurs 2. I det projektet planeras för ett samarbete mellan förskola, skola,
bibliotek och drampedagoger på kulturen. På så sätt skulle arbetet med att
arbeta med pojkars läslust kunna stimuleras vid tidig ålder.
I det systematiska kvalitetsarbetet är genus ett ständigt perspektiv för
analyser. Där är könsuppdelad statistik viktig för att synliggöra skillnader i
betygsgapet mellan flickor och pojkar. Skol- och kulturkontoret kan därför
numera erbjuda nästan all statistik könsuppdelad, vilket gör att rektorer,
lärare och förvaltningsstab kan följa upp, analysera och diskutera åtgärder
för förändring. För det viktiga arbetet sker i mötet mellan lärare och elev i
undervisning och bedömning.
En viktig kompetensfortbildningsinsats som genomförts för ett antal år
sedan, var det länsövergripande projektet JÄMFÖR som handlade om
genus i förskolan. Det arbetet förändrade synen på genus och blev ett
permanent förhållningssätt i de förskolorna. Erfarenheter från det ingår i de
föreläsningar om jämställdhet som genomförts för personal i förskola och
skola. Ytterligare föreläsningar planeras för läsåret 2013/2014. Kajsa
Wahlström som är en engagerad genusexpert föreläste i Skellefteå under
hösten 2012 som en följd av HÅJ-projektet.
I arbetet med särskilt stöd arbetar skol- och kulturkontoret fram en
verktygslåda för anpassad undervisning. Anpassad undervisning är ett
viktigt steg för att minska antalet åtgärdsprogram genom att man som
pedagog förändrar undervisningen innan man sätter in det särskilda stödet.
I arbetet med utformningen av verktygslådan så har jämställdhet
perspektivet beaktats. Metodiska tips samt filmer om jämställdhet och hur
man arbetar med detta i verksamheten finns där att ta del av.
Avslutningsvis kan jag säga att Skolinspektionen vid tillsynen 2012 kunde
se arbetet med jämställdhet i förskolan. I beslutet för förskolan skriver man
’Vidare sker ett medvetet arbete kring jämställdhet, exempelvis i form av
värderingsövningar.’ Men visst har vi ett stort och viktigt arbete att
fortsätta gällande genus i såväl förskola som skolan, för
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likvärdighetsfrågan är en central utmaning för vårt utbildningsväsende idag
och framöver.
Både underlagsrapporten av Åsa Löfström och Framtidskommissionens
slutrapport är intressanta, som naturligtvis väcker frågor och funderingar
hur vi ska möta framtiden.
Framtidskommissionens utredning vars syfte har varit att identifiera de
samhällsutmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Särskilt fokus
har riktats mot fyra områden: (1) den demografiskautvecklingen, (2)
hållbar tillväxt, (3) integration, jämställdhet, demokrati och deltagande,
samt (4) rättvisa och sammanhållning. Identifiera utmaningar som Sverige
står inför, titta framåt 2020-2050. Men även titta på historien- nutidenframtiden. Den kommer inte med förslag på hur framtidens utmaningar ska
mötas. Det var inte heller syftet fokus ligger på utmaningar kopplade till
hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration på arbetsmarknaden,
demokrati, jämställdhet och social sammanhållning. Slutrapporten täcker
långt ifrån allt. ”
I den därpå följande debatten delar Lars Åhman (FP), Håkan
Lundberg (KD), Kjell Hanseklint (V), Jens Wennberg (FP) och Maria
Marklund (S).
Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.
______________________________________________________
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Dnr KS 2013-000361 860

Interpellation av Lars Åhman (FP) om arbetet
inför kulturhuvudstadsåret 2014 (16/13)
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (FP) har till kulturnämndens
ordförande ställt följande interpellation:
”År 2014 blir Umeå, tillsammans med Riga, Europas kulturhuvudstad.
Arbetet med att fylla året med de europeiska kulturernas rikedom,
mångfald och gemensamma drag pågår för fullt. Umeå har valt de åtta
samiska årstiderna som inspiration för året. Varje årstid kommer att inledas
med en invigning, men även att innehålla huvudprojekt, festivaler och ett
öppet program. Mer finns att läsa på kulturhuvudstadens hemsida.
Kulturhuvudstaden är en unik händelse i vår landsända, en händelse som
kommer att lyfta kulturen, men också bl a besöksnäringen. Erfarenhet från
andra kulturhuvudstäder visar på en långsiktig ökning av turismen med
10-11 %. Umeå 2014 har i sin ansökan och fortsatta marknadsföring lyft
fram regionen som viktig i arbetet med kulturhuvudstadsåret. Det är en
öppning som Skellefteå kommun kan använda!
Skellefteå kommun har avsatt en miljon kronor för att finansiera en
samordningsfunktion samt tydliggöra vad som händer i Skellefteå under
2014. Regionens kulturbolag, bl a skelleftebaserade Västerbottensteatern,
är också involverade i satsningar inför kulturhuvudstadsåret. Det är bra,
men är det tillräckligt? Räcker de insatserna för att Skellefteå dels ska
kunna berika och berikas av kulturhuvudstadsåret?
Med anledning av detta vill jag fråga:
1. Har Skellefteå kontaktat Umeå 2014 för att erbjuda sig att ta hand om
en årstidsinvigning?
2. Hur arbetar Skellefteå för att marknadsföra kommunen som besöksmål
under kulturhuvudstadsåret?
3. Hur kan möjligheterna kring kulturhuvudstadsåret användas till att
Skellefteå når visionen om att vara en framsynt tillväxtkommun,
attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030?”

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen bordläggs eftersom tidsgränsen i arbetsordningen
överskridits.
______________________________________________________
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Dnr KS 2013-000362 107

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om
Skelleftebostäder AB:s underhållsarbete
(17/13)
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation:
”Skelleftebostäder AB (Skebo) har meddelat hyresgästerna i 24 lägenheter
på Skiftesgatan på Anderstorp i Skellefteå att deras lägenheter ska rivas.
Bakgrunden är fukt, dålig lukt och kalldrag tränger in i lägenheterna.
Husets konstruktion anges som en anledning till de uppkomna bristerna.
Det finns inte mycket att säga om att lägenheterna måste rivas, att renovera
är inte ekonomiskt försvarbart. Men den uppkomna situationen väcker
frågor kring Skebo:s underhållsarbete. Inte minst med anledning av
vittnesmål kring bristande underhåll som jag har tagit del av.
Boende i området vittnar om att den aktuella lägenhetslängan inte
underhållits utvändigt de senaste 20 åren. De jämför med en närliggande
lägenhetslänga med samma huskonstruktion, ägd av ett annat hyresbolag,
men som har underhållits och är i gott skick.
Samtidigt uppger andra boenden att renoveringar av kök har gjorts det
senaste året, vilket nu – i ljuset av rivningsbeslutet – kan ses som ren
kapitalförstöring.
Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till Skelleftebostäder
AB:s ordförande Alf Granström (S):
Vad är orsaken till det misslyckade underhållet i det aktuella fallet?
Finns det andra fastigheter i beståndet med liknande akuta problem?
Kommer det att tas fram någon underhållsplan för att motverka risken att
samma situation uppkommer igen?”

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen bordläggs eftersom tidsgränsen i arbetsordningen
överskridits.
______________________________________________________
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Dnr KS 2013-000403 420

Interpellation av Carina Sundbom (C) om
tomgångskörning (18/13)
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till tekniska
nämndens ordförande ställt följande interpellation:
”Vi i Centerpartiet vill det ska vara enkelt att vara miljövän i Skellefteå.
Har man kunskaper om vad som kan spara miljön så blir det enklare att till
exempel minska koldioxidutsläppen.
I Umeå hade man 2009 ett projekt med Umeå taxi att stänga av motorn på
bilarna i väntan på kunder och vid lastning och lossning, med ett resultat
som överraskade deltagarna. Dels minskad utsläppen för en chaufför med
360 kg under en tremånadersperiod (ca 1,5 ton per år och bil) dels
minskade bränslekostnaderna för samma period med 3000 kr.
Detta med att stänga av motorn när man inte ska köra ligger väl i linje med
Skellefteå kommuns ’Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljö’, antagen av kommunfullmäktige 2001-12-18 § 291. Där står det
att man får hålla igång en förbränningsmotor i stillastående motordrivet
fordon i högst en minut inom detaljplanelagt område eller samlad
bebyggelse. (Undantag är trafikkö och för att driva annan särskild
anordning med motorn.)
Hur ser det då ut i Skellefteå? Hur arbetar Skellefteå kommun för att
minska tomgångskörningen av kommunens egna fordon? Ofta ser man
personbilar, lastbilar och andra arbetsfordon stå på tomgången, t ex vid
chaufförens rast eller vid lastning och lossning? Detta gäller naturligtvis
inte bara kommunala fordon men där är det kanske enklast att påverka.
Minskar vi tomgångskörningen får vi även minskade utsläpp. Med hjälp av
den ekonomiska moroten ’minskad bränslekostnad’ kommer vi en bra bit
på väg mot renare stadsluft. Förhoppningsvis kommer även privatbilister
att haka på, när man inser fördelarna med att minska koldioxidutsläppen,
och att man sparar pengar genom en så pass enkel åtgärd.
Med anledning av detta vill jag fråga följande:
Hur informerar Skellefteå kommun sina anställda och entreprenörer att
tomgångskörning endast är tillåten högst 1 minut i planlagt område?
Hur arbetar man för att minska tomgångskörningen och
drivmedelsförbrukningen i kommunens fordon?
Hur informeras kommuninvånarna om miljövinsterna, de ekonomiska
vinsterna med minskad tomgångskörning och att tomgångskörning bara är
tillåtet högst 1 minut?”
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Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen bordläggs eftersom tidsgränsen i arbetsordningen
överskridits.
______________________________________________________
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Dnr KS 2013-000445 042

Delårsrapport april 2013, Skellefteå kommun
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för Skellefteå kommun
avseende det första tertialet 2013.
Redovisningen är utformad i enlighet med god redovisningssed och den
kommunala redovisningslagen.
Delårsresultatet för Skellefteå kommun uppgår till -17 miljoner kronor (-1 miljon
kronor). Resultatet genereras av ett resultat i den skattefinansierade verksamheten
med motsvarande -16 miljoner kronor samt -1 miljon kronor i affärsverksamheterna.
Årets resultat för Skellefteå kommun förväntas uppgå till -45 miljoner kronor. Av
detta genereras -65 miljoner kronor i den skattefinansierade verksamheten samt
20 miljoner kronor i affärsverksamheterna. Kommunen förväntas inte uppfylla
kommunallagens balanskrav för 2013 om inte en ytterligare återbetalning av
inbetalda försäkringspremier från AFA sker (vilket verkar sannolikt men något
slutligt besked har inte kommit).
Fyra nämnder prognostiserar ekonomiska underskott för verksamhetsåret 2013.
Dessa är barn- och grundskolenämnden, byggnadsnämnden, socialnämnden och
överförmyndarnämnden. Inom alla dessa verksamheter sker ett arbete med att få
en budget i balans, varför separata handlingsplaner inte efterfrågas i denna
rapport.
Många av nämnderna har uppskattat att de inte kommer att klara av de uppsatta
målen eller att de endast klarar delvis måluppfyllelse. Alla nämnder bör arbeta för
måluppfyllelse och, i de fall handlingsplaner inte är framtagna, ta fram planer för
hur måluppfyllelse ska nås.
Kommunstyrelsen har fastställt delårsrapporten och uppdragit till de nämnder som
inte tror sig nå måluppfyllelse och inte har lämnat in handlingsplaner för detta ska
i delårsrapporten i augusti redovisa plan för att nå måluppfyllelse i alla perspektiv.

Kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapporten godkänns.

Inlägg
Lars Åhman (FP) yttrar sig.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 228
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-21
Delårsrapport
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Beslutet sänds till:
Support och lokaler/budget och bokslut
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Dnr KS 2012-000851 860

Motion av Marika Vallgren (KD) om stopp för
ytterligare mottagande av donationer från
konstnären Sture Meijer (28/12)
Sammanfattning
Tjänstgörande ersättaren Marika Wallgren (KD) föreslår i en motion att
ytterligare mottagande av konstdonationer av Sture Meijer inte sker.
Kommunen har i dag en sammanhållen samling med Sture Meijers konstnärskap efter en donation från konstnären. Samlingen som är unik i sitt
slag innehöll då 146 verk. Samlingen har till dagsläget utökats med 107
verk.
I donationsbrevet anges att: ”Donatorn kan vid senare tillfälle utöka
samlingen med kompletterande gåva.”
Marika Wallgren anser att mottagandet är ett stöd eller gynnande mot
någon enskild som inte är tillåtet för en kommun.
Kulturnämnden avstyrker motionen. Grunden för svensk avtalsrätt är att
avtal ska hållas. Kommunfullmäktige har genom donationen och avtalet
ingått ett kontrakt som inte ensidigt kan brytas.
Det ursprungliga syftet med donationen var att kunna följa en konstnärs
utveckling från början till slut eftersom det är av konsthistoriskt värde. Att
sätta stopp för ytterligare kompletteringar av samlingen vore en dålig
investering för framtiden då helhetsbilden går förlorad.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Inlägg
Maria Wiksten (KD), Marika Vallgren (KD), kulturnämndens ordförande
Carin Lundberg (S), Kjell Hanseklint (V) och Tomas Marklund (S) yttrar
sig.

Yrkande
Maria Wiksten (KD) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Maria Wikstens
yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifallit kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs över följande godkända
voteringsproposition:
Justering (sign)
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”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder
Maria Wikstens yrkande röstar nej.”

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 54 ja-röster och 4 nej-röster. 7 ledamöter avstår från att
rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 193
Kulturnämndens protokoll 2013-04-09, § 27
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2013-03-15
Motion 2012-12-19 (28/12)
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Motionären
Kulturnämnden
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Dnr KS 2012-000857 240

Motion av Andreas Löwenhöök (M) och Johan
Söderberg (M) om att uppkalla gata eller plats
efter Sten och Georg Wikström (29/12)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M) och Johan
Söderberg (M) föreslår i en motion att infartsgatan framför Skellefteå Kraft
Arena, mellan Slalomvägen och Mossgatan, döps till StenGeorgs väg eller någon
annan gata eller plats i anslutning till arenan.
Två färgstarka profiler som har följt ishockeyn och Skellefteå AIK extra mycket
är Sten och Georg Wikström. Så länge de hade hälsan var de på alla Skellefteå
AIK:s hemmamatcher. De ska enligt uppgift inte ha missat en hemmamatch på
över 30 års tid.
Den hängivenhet och det brinnande engagemang som Sten och Georg visade
tycker vi ska uppmärksammas, hedras och bli ihågkommet.
Lantmäteriavdelningen har avstyrkt förslaget dels med hänvisning till att
memorialnamngivning kan ske sedan rimlig tid gått innan en avliden persons
namn får användas i till exempel namn på gator, torg och allmänna platser. Som
rimlig tid rekommenderas 3–5 år och dels därför att området inte utgör gatumark.
Fritidsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till lantmäteriavdelningens
yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fritidsnämnden ska pröva annat sätt att uppmärksamma Sten och
Georg Wikström
2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Inlägg
Andreas Löwenhöök (M) yttrar sig.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 220
Fritidsnämndens protokoll 2013-03-12, § 44
Fritidskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-14
Lantmäteriavdelningens skrivelse 2013-01-22
Motion 2012-12-20 (29/12)
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Motionärerna
Fritidsnämnden
Bygg- och miljökontoret/lantmäteriavdelningen
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Dnr KS 2013-000275 109

Motion av Maria Wiksten (KD) om att
kommunen ansöker om medel till
flyktingguider och familjekontakter (16/13)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att
kommunen i samarbete med den ideella sektorn ansöker om statsbidrag till
flyktingguider och familjekontakter.
Syftet är att underlätta etablering i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning
eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Kommunstyrelsen har antagit en integrationsstrategi. I beslutet sägs att kommunledningskontoret, i samverkan med berörda parter, ska utreda och föreslå organisation och arbetssätt för genomförande av strategin, inklusive former för att
utarbeta och följa upp handlingsplaner utifrån strategins fokusområden.
För ytterligare utvecklingsarbete med integrationsfrågorna har kommunstyrelsen
hos länsstyrelsen ansökt om medel till en försöksverksamhet under 2014–2015
med insatser för nyanlända med koppling till integrationsstrategins fokusområden.
Denna resurs finns inte på plats våren 2013 men kommer i framtiden att kunna
spela en viktig roll när det gäller aktuella projekt av den typ som avses i § 37 a.
Våren 2013 finns ett antal aktuella projekt som avser stöd enligt § 37 a. Dessa
projekt hanteras av kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet.
Kommunledningskontoret har ansökt om statsbidrag till en aktivitet som genomförs av studieförbundet Bilda Nord.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionens syfte är tillgodosett genom vidtagna åtgärder avseende insatser
för nyanlända.

Inlägg
Maria Wiksten (KD), Håkan Lundberg (KD) och Bert Öhlund (S) yttrar
sig.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 207
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-29
Motion 2013-04-02 (16/13)
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Motionären
Kommunledningskontoret/arbetsmarknad
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 125

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000366 450

Utvärdering av insamling av hushållsavfall i
egen regi
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlämnat en förnyad utvärdering av insamling av
hushållsavfall i Skellefteå kommun som genomförts under år 2012. I likhet
med tidigare utvärdering innefattar den nu aktuella utvärderingen bland
annat genomgång av ekonomiska underlag, utredningar, resultat från
kundenkäter och uppgifter om avfallsverksamheten och kommunen samt
intervjuer med nyckelpersoner hos Skellefteå kommun. Utredningen
belyser nuläget inom insamlingen av hushållsavfall i egen regi och ger
förslag till åtgärder.
Som utredningen även belyser pågår flera åtgärder eller är redan
genomförda. Utredningen ger även rekommendationer som syftar till
förbättrad kvalitet, kundservice och effektivitet. Verksamheten föreslås få
fortsätta arbeta med dessa rekommendationer.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Tekniska nämnden ska fortsätta arbeta med effektivisering av avfallsverksamheten.

2.

Tekniska nämnden ska i delårsrapporter och bokslut redovisa
effektivitetsarbetet i jämförande mått och nyckeltal.

Inlägg
Andreas Löwenhöök (M), Hans Brettschneider (MP), Jens Wennberg (FP),
Ola Burström (S), Maria Wiksten (KD), Carina Sundbom (C), Rune
Wästerby (MP), Hans-Eric Wallin (V), Harriet Classon (S), Daniel
Öhgren (C), Håkan Lindh (FP), Henry Andersson (M) och Marika
Vallgren (KD) yttrar sig.

Yrkande
Andreas Löwenhöök (M) yrkar att

Justering (sign)

1.

upphandling av egenregiverksamheten prövas inom ett delområde i
Skellefteå tätort

2.

tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma, om två år, med en
samlad kostnadsredovisning, som visar vilket alternativ som är det
mest ekonomiskt fördelaktiga att utföra insamling på, för vidare
ställningstagande.

Utdragsbestyrkande

39

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2013-06-11

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Andreas Löwenhööks
yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifallit kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs över följande godkända
voteringsproposition:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder
Andreas Löwenhööks yrkande röstar nej.”

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 39 ja-röster och 26 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av bilagda voteringslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 197
Tekniska nämndens protokoll 2013-04-22, § 87
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2013-04-04
Rapport Miljö- och avfallsbyrån 2012-10-15: ”Utvärdering av insamlingen
av hushållsavfall i egen regi i Skellefteå kommun”
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-01-26, § 10
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Motionären
Tekniska nämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 126

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2012-000339 003

Reglemente för kommunala handikapprådet
Sammanfattning
Efter framställning från kommunala handikapprådet (KHR) föreslog
socialnämnden under 2012 kommunstyrelsen att en översyn av reglementet
för KHR skulle genomföras. Kommunledningskontoret upprättade ett
förslag till reglemente för det kommunala handikapprådet. Kommunala
handikapprådet och socialnämnden har yttrat sig över förslaget.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till reviderat reglemente för
det kommunala handikapprådet utifrån inkomna synpunkter från socialnämnden och kommunala handikapprådet.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Det kommunala handikapprådet placeras organisatoriskt under
kommunstyrelsen medan rådets administration även fortsättningsvis
hanteras på socialkontoret.

2.

Reglemente för det kommunala handikapprådet fastställs.

3.

Det kommunala handikapprådet byter från och med 2015-01-01 namn
till Rådet för förebyggande av funktionshinder.

4.

Reglemente, arbetsformer med mera för det kommunala handikapprådet blir föremål för kontinuerlig uppföljning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 196
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-16
Kommunala handikapprådets protokoll 2012-12-05, § 49
Socialnämndens protokoll 2012-10-01, § 167
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Kommunala handikapprådet
Socialnämnden
Kommunledningskontoret/Yngve Lindmark

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 127

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2012-000253 003

Revidering av gymnasienämndens reglemente
Sammanfattning
Gymnasienämnden föreslår, med anledning av förändringar i lagstiftningen, förändringar i nämndens reglemente. Gymnasienämnden vill också
att ansvarsfördelning mellan campusutveckling och vuxenutbildning vid
utveckling och framtagande av underlag och ansökningar till nya yrkeshögskoleutbildningar utreds.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till reviderat reglemente för
gymnasienämnden. Kommunledningskontoret konstaterar också att vuxenutbildningen själv ska ha ansvar för att ta fram och skriva ansökningar till
nya yrkeshögskoleutbildningar. Den resurs som finns hos enheten för
Högre utbildning & forskning (tidigare campusutveckling) har en annan
roll – att öka antalet ansökningar om utbildningar till Yrkeshögskolemyndigheten och arbetet är inriktat på alla utbildningsanordnare, oavsett
huvudman. Vuxenutbildning är en av flera utbildningsanordnare.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Reviderat reglemente för gymnasienämnden fastställs.

2.

Vuxenutbildningen, inom gymnasienämndens verksamhet, ansvarar
för utveckling och framtagande av sina ansökningar om nya yrkeshögskoleutbildningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 195
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-11
Gymnasienämndens protokoll 2012-03-12, § 28
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Gymnasienämnden
Kommunledningskontoret

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Dnr KS 2013-335

PROTOKOLL
2013-06-11

042

Rapporteringskrav för små nämnder
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har sett över rapporeringsstrukturen för små
nämnder. Från och med 2013 föreslås att små nämnder, det vill säga
valnämnden, gemensam nämnd för drift av personalsystem, överförmyndarnämnd och konsumentnämnd, inte skickar in någon delårsrapport till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. De enda prognoserna
som behöver redovisas är när ekonomiska avvikelser överstigande tio
procent förekommer. Dessa ska inrapporteras skyndsamt.
Årsrapporter ska avges enligt följande omfattning för små nämnder:
Rapporterna ska omfattas av en sammanfattning av de viktigaste
händelserna som skett under perioden/året samt en ekonomisk redovisning.
Dessutom ska måluppfyllelsen redovisas (i den mån respektive nämnd valt
att arbeta med målstyrning) i korthet, med fokus på eventuella avvikelser.
Ovanstående rapporteringskrav medför att kommunstyrelsens beslut
§ 12/299 inte längre är gällande.

Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 192
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-18
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-28, § 299
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret
Support och lokaler/budget och bokslut
Överförmyndarnämnden
Konsumentnämnden
Valnämnden
Gemensam nämnd för personalsystem

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 129

PROTOKOLL
2013-06-11

44

Dnr KS 2013-000373 106

Namnändring av Trekom Norr till
Skellefteregionen
Sammanfattning
Samarbetet mellan kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå sker under beteckningen Trekom Norr, en förkortning som är svår att förklara. Begreppet anger inte
att det handlar om ett kommunsamarbete och än mindre var dessa kommuner är
lokaliserade samt är inte längre adekvat om fler kommuner involveras i samarbetet.
Styrgruppen för Trekom Norr föreslår därför att Trekom Norr byter namn till
Skellefteregionen.
Ett namnbyte till Skellefteregionen skulle tydliggöra och positionera den gemensamma regionen geografiskt och signalera att det är en funktionell region med
gemensamma styrkor med många kopplingar mellan varandra, exempelvis inom
näringslivet, genom arbetspendling, kulturgeografisk och med historisk samhörighet.

Kommunfullmäktiges beslut
Trekom Norrs namnbyte till Skellefteregionen godkänns

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 208
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-22
Norsjö kommuns kommunstyrelses beslut 2012-11-27, § 246
Malå kommuns kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15, § 26
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Kommunledningskontoret/kommunchefen
Norsjö kommun
Malå kommun

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
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§ 130

PROTOKOLL
2013-06-11

45

Dnr KS 2013-000382 041

Omfördelning av anslag för ombyggnad av
teknik för Lyftet på Möjligheternas torg till
förberedelse för uppvärmning av platsen vid
Johanna i Stadsparken, tekniska nämnden
Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat påbörja ombyggnad av Stadsparken samt
Strandgatan. Ombyggnaden avser komplett ombyggnad av parken inklusive
bevattning och ny teknik till Johanna. I projektet ingår även åtgärder på Strandgatan för att minska gatubredden och därmed hastigheterna.
Tillsammans med egna kostnader beräknas projektets kostnader uppgå till
17 350 000 kronor. I budget för 2013 finns 15 miljoner kronor anslagna. Tekniska
nämnden täcker kostnader utöver anslaget som finansieras med 1 500 000 kronor
som omfördelas från ramanslag ombyggnad parker samt 850 000 kronor ur ramanslag för trafiksäkerhetsåtgärder.
Uppvärmning av entréytor och området kring Johanna är en skonsam lösning på
snöröjningsproblematiken och därför föreslår tekniska nämnden även att förberedelser för detta utförs genom att värmeslingor läggs inom detta område.
Kostnaden för detta sker genom omfördelning av medel för reparation av Lyftet.
Eftersom fördjupning av översiktsplanerna pågår i centrala Skellefteå och även
torget diskuteras bör dessa åtgärder invänta planarbetet.

Kommunfullmäktiges beslut
Tekniska nämnden får omfördela 600 000 kronor avsett för ombyggnad av
teknik för Lyftet på torget till förberedelse för uppvärmning av platsen vid
Johanna i Stadsparken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 211
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2013-05-02, § 113
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2013-04-19
Tekniska nämndens protokoll 2013-04-22, § 95
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Tekniska nämnden
Support och lokaler/budget och bokslut

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
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§ 131

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000337 041

Omföring av investeringsbudget till
kulturnämnden för konstnärlig utsmyckning
Sammanfattning
För konstnärlig utsmyckning av monumentala byggnader ska 1 % av
byggkostnaderna påläggas produktionskostnaderna. Med denna
enprocentsregel avses att 1 % av projekterad byggkostnad får användas för
konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion eller större ombyggnader av
kommunala institutioner. I arbetsordningen fastställs att avsatta medel
överförs till särskilt konto för respektive investering, vilket kulturnämnden
sedan disponerar.
Vad gäller gruppbostaden i Bonnstan är det nu beslutat att det är Skellefteå
kommun som ansvarar för uppförandet.
Nämnden för support och lokaler föreslår utifrån detta att en del av
investeringsramen rörande denna investering ska omföras till kulturnämnden:
Gruppbostad Bonnstan, projekt 332340

90 000 kronor

Kommunfullmäktiges beslut
90 000 kronor av investeringsmedel i 2013 års budget för gruppbostad i
Bonnstan överförs från nämnden för support och lokaler till kulturnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 191
Nämnden för support och lokalers protokoll 2013-04-11, § 25
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2013-03-07
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Nämnden för support och lokaler
Kulturnämnden
Support och lokaler/budget och bokslut

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 132

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000338 023

Ökning av budgetram för kommunens
platsannonser, nämnden för support och
lokaler
Sammanfattning
Nämnden för support och lokaler äskar om en ramökning om 400 000
kronor år 2013 för annonsering. Anledningen är dels att annonsering nu
sker varje vecka istället för varannan vecka som tidigare dels att administrationen ska kunna skötas enklare och effektivare. I dag betalar förvaltningarna själva för sina platsannonser. Tanken är att denna kostnad ska tas
av support och lokaler. Därmed undviks intern fakturering och den
administration som den innebär.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förslaget eftersom det
minskar administrationen i kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Nämnden för support och lokaler tilldelas en ramökning om 400 000
kronor för annonsering från och med 2013.

2.

Kostnaden för år 2013 betalas ur rörelsekapitalet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-28, § 190
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-22
Nämnden för support och lokalers protokoll 2013-04-11, § 26
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2013-03-25
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Nämnden för support och lokaler
Support och lokaler/budget och bokslut

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 133

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000364 106

Årsredovisning 2012 inklusive
revisionsberättelse, Samordningsförbundet
Skellefteå
Sammanfattning
Samordningsförbundet Skellefteå har upprättat förvaltningsberättelse för
år 2012.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunen beviljar för sin del styrelsen och de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-07, § 268
Samordningsförbundets årsredovisning 2012 med revisionsberättelse
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Samordningsförbundet Skellefteå

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 134

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000287 102

Avsägelse från Bert Öhlund (S) av uppdraget
som ledamot och ordförande i
kommunstyrelsen och eventuellt fyllnadsval
Sammanfattning
Bert Öhlund (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande och ledamot i
kommunstyrelsen från och med 1 augusti.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bert Öhlund (S) befrias från uppdraget från 2013-07-31.

2. Lorents Burman (S) utses till ny ledamot och ordförande i
kommunstyrelsen från och med 2013-08-01 och för tiden till
2014-12-31.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Bert Öhlund 2013-04-04
Valberedningens protokoll 2013-06-11, § 1
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Bert Öhlund
Lorents Burman
Kommunledningskontoret/Margaretha Granström
Support och lokaler/Louise Lindmark

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 135

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000289 102

Avsägelse från Bert Öhlund (S) av uppdraget
som ledamot och ordförande i Skellefteå
Stadshus AB och eventuellt fyllnadsval
Sammanfattning
Bert Öhlund (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande och ledamot i
Skellefteå Stadshus AB från och med 1 augusti.

Kommunfullmäktiges beslut
3. Bert Öhlund (S) befrias från uppdraget från 2013-07-31.

4. Lorents Burman (S) utses till ny ledamot och ordförande i Skellefteå
Stadshus AB från och med 2013-08-01 och för tiden till 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Bert Öhlund 2013-04-04
Valberedningens protokoll 2013-06-11, § 2
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Bert Öhlund
Lorents Burman
Skellefteå Stadshus AB
Kommunledningskontoret/Margaretha Granström
Support och lokaler/Louise Lindmark

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 136

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000236 102

Avsägelse från Eva Lindberg (S) av uppdraget
som styrelseledamot i Skellefteå Kraft AB och
eventuellt fyllnadsval
Sammanfattning
Eva Lindberg (M) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i
Skellefteå Kraft AB från och med 1 augusti.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Eva Lindberg (S) befrias från uppdraget från 2013-07-31.
2. Frågan om fyllnadsval bordläggs.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Eva Lindberg 2013-03-15
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Eva Lindberg
Skellefteå Kraft AB
Kommunledningskontoret/Margaretha Granström
Support och lokaler/Louise Lindmark

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 137

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000388 102

Avsägelse från Margaretha Lundgren (S) av
uppdrag som ledamot i nämnden för support
och lokaler och eventuellt fyllnadsval
Sammanfattning
Margaretha Lundgren (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i nämnden
för support och lokaler.

Kommunfullmäktiges beslut
3. Margaretha Lundgren (S) befrias från uppdraget.
4. Frågan om fyllnadsval bordläggs.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Margaretha Lundgren 2013-05-06
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Margaretha Lundgren
Nämnden för support och lokaler
Kommunledningskontoret/Margaretha Granström
Support och lokaler/Louise Lindmark

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 138

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 2013-000414 102

Avsägelse från Fredrik Stenberg (S) av
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Sammanfattning
Fredrik Stenberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Fredrik Stenberg (S) befrias från uppdraget.

2.

Ordföranden får i uppdrag att hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för att utse efterträdare.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Fredrik Stenberg 2013-05-05
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Fredrik Stenberg
Länsstyrelsen
Kommunledningskontoret/Margaretha Granström
Kommunledningskontoret/Anna Norén Engström
Support och lokaler/Louise Lindmark

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Dnr KS 2013-143

PROTOKOLL
2013-06-11

102

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har befriat Barbro Berglund (S) från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen samt att bordlägga frågan om fyllnadsval.

Kommunfullmäktiges beslut
Monica Widman Lundmark (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen
för tiden till 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-16, § 83
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Monica Widman Lundmark
Kommunledningskontoret/Margaretha Granström
Kommunledningskontoret/Anna Norén Engström
Support och lokaler/Louise Lindmark

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 140

PROTOKOLL
2013-06-11

Dnr KS 32285 102

Beredning av medborgarförslag
Dnr 2013-386

840

Medborgarförslag - Utveckling av turism (43/13)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Dnr 2013-387

600

Medborgarförslag - Förse alla skolor och
förskolor med anslagstavla avsedd för
affischering om idrott för barn- och ungdom
(44/13)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag överlämnas till barn- och grundskolenämnden för beslut.

Dnr 2013-427

810

Medborgarförslag - Bygg en
inlines-/landhockeybana på Södergatans
grönområde på Sörböle (45/13)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag överlämnas till fritidsnämnden för beslut.

Dnr 2013-429

310

Medborgarförslag - Ny gång- och cykelväg från
Lejonströmsbron till Brännavägen (46/13)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-457

PROTOKOLL
2013-06-11
330

Medborgarförslag - Gör en ljuspromenad med
mera (47/13)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

______________________________________________________

Beslutet sänds till:
Förslagsställarna
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling
Barn- och grundskolenämnden
Tekniska nämnden
Fritidsnämnden

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

56

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2013-06-11

§ 141

Remisser
Dnr 2013-420

310

Motion av Tomas Marklund (S) om gång- och cykelväg mellan Medle och
Mobacken (23/13)
Dnr 2013-421

214

Motion av Tomas Marklund (S) om att påbörja planarbete för
bostadsbyggande i Medle (24/13)
Dnr 2013-436

020

Motion av Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M) om att
kommunen inför ett webbaserat visselblåsarsystem (25/13)
Dnr 2013-460

600

Motion av Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Daniel
Öhgren (C) och Maria Wiksten (KD) om att göra en översyn av lärarnas
administrativa uppgifter (26/13)
Dnr 2013-481

330

Motion av Rune Wästerby (MP) och Daniela Wikström (MP) om att göra
en park i stället för en parkering på Campus (27/13)
Dnr 2013-498

450

Motion av Carina Sundbom (C) om mobilt fordon för insamling av avfall i
ytterområdena (28/13)
Dnr 2013-507

840

Motion av Eva Fransson (M) om att inrätta ett lånecykelsystem i Skellefteå
(29/13)
______________________________________________________

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

57

Voteringslista nr. 1
Skellefteå kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2013 klockan 15:21:14.

17.

Utvärdering av insamling av hushållsavfall i egen regi

Ledamöter
Bertil Almgren
Henry Andersson
Karin Långström
Stefan Bergman
Hans Brettschneider
Lorents Burman
Birgitta Burström
Ola Burström
Harriet Classon
Anita Wallström
Daniela D´Angel Wikström
Helen Englund-Åberg
Stina Engström
Åsa Etelämäki
Evelina Fahlesson
Kenneth Fahlesson
Sickan Forsberg
Eva Fransson
Åsa Gustafsson
Asmir Hajdarpasic
Emilia Hallin
Kjell Hanseklint
Agneta Hansson
Kamel Mnad
Lennart Hägglund
Anette Lindgren
Håkan Lindh
Ida Lindh
Börje Lindström
Anna-Britta Lundberg
Carina Lundmark
Carl-Göran Lundmark
Torbjörn Lundström
Andreas Löwenhöök
Nils E Vesterberg
Maria Marklund
Roger Marklund
Raija Melender
Lars Carlsson
Lilian Parbring
Marika Vallgren
Anders Rutdal
Maria Sandström
Fredrik Stenberg
Valter Stenberg
Carina Sundbom
Hans-Eric Wallin
Kurt Vallmark
Joakim Wallström
Jeanette Velander

Parti
(s)
(m)
(s)
(s)
(mp)
(s)
(fp)
(s)
(s)
(s)
(mp)
(s)
(fp)
(s)
(s)
(s)
(s)
(m)
(fp)
(s)
(s)
(v)
(v)
(s)
(kd)
(m)
(fp)
(fp)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(m)
(m)
(s)
(s)
(s)
(v)
(s)
(kd)
(c)
(c)
(s)
(s)
(c)
(v)
(c)
(v)
(v)

Kret
S1
Alla
S1
S1
Alla
S2
Alla
S2
S1
S1
Alla
S1
Alla
S2
S2
S2
S1
Alla
Alla
S1
S2
Alla
Alla
S2
Alla
Alla
Alla
Alla
S1
S1
S2
S2
S1
Alla
Alla
S1
S1
S2
Alla
S2
Alla
Alla
Alla
S1
S2
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X

Iris Nilsson

X
X

Nej

Avst

Frånv

0

0

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gunilla Lundström

X
X
X
X
X
X

Inger Sundbom
Daniel Enwall

X
X
X
X
X

Petter Ershag

X
X
X
X

Ulla Bråndal
X
X
X
X
X

Gunnel Sandström
Robert Ignberg

X
X

Ylva Hedquist-Hedlund

X
X
X
X
X

Håkan Lundberg

X
X
X

Maria L Hedström
Staffan Asplund

X
X
X
X
X
X
X
Transport:

32

18

Transport:
Ledamöter
Jens Wennberg
Glenn Wikman
Maria Wiksten
Ingemar Wikström
Maalin Wikström
Rune Wästerby
Daniel Ådin
Lars Åhman
Ann Åström
Agneta Burman-Ljungblad
Daniel Öhgren
Bert Öhlund
Tomas Marklund, 2:e v ordf
Johan Söderberg, 1:e v ordf
Ann-Christin Westerlund, Ordf.

Parti
(fp)
(fp)
(kd)
(s)
(mp)
(mp)
(s)
(fp)
(s)
(s)
(c)
(s)
(s)
(m)
(s)

Kret
Alla
Alla
Alla
S2
Alla
Alla
S1
Alla
S2
S2
Alla
S1
S2
Alla
S2

Ersättare

32

18

0

0

Ja

Nej
X
X
X

Avst

Frånv

0

0

Jörgen Tjärnström
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

39

26

Voteringslista nr. 2
Skellefteå kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2013 klockan 16:17:57.

14.
Motion av Marika Vallgren (KD) om stopp för ytterligare mottagande av donationer från
konstnären Sture Meijer (28/12)
Ledamöter
Bertil Almgren
Henry Andersson
Karin Långström
Stefan Bergman
Hans Brettschneider
Lorents Burman
Birgitta Burström
Ola Burström
Harriet Classon
Anita Wallström
Daniela D´Angel Wikström
Helen Englund-Åberg
Stina Engström
Åsa Etelämäki
Evelina Fahlesson
Kenneth Fahlesson
Sickan Forsberg
Eva Fransson
Åsa Gustafsson
Asmir Hajdarpasic
Emilia Hallin
Kjell Hanseklint
Agneta Hansson
Kamel Mnad
Lennart Hägglund
Anette Lindgren
Håkan Lindh
Ida Lindh
Börje Lindström
Anna-Britta Lundberg
Carina Lundmark
Carl-Göran Lundmark
Torbjörn Lundström
Andreas Löwenhöök
Nils E Vesterberg
Maria Marklund
Roger Marklund
Raija Melender
Lars Carlsson
Lilian Parbring
Marika Vallgren
Anders Rutdal
Maria Sandström
Fredrik Stenberg
Valter Stenberg
Carina Sundbom
Hans-Eric Wallin
Kurt Vallmark
Joakim Wallström
Jeanette Velander

Parti
(s)
(m)
(s)
(s)
(mp)
(s)
(fp)
(s)
(s)
(s)
(mp)
(s)
(fp)
(s)
(s)
(s)
(s)
(m)
(fp)
(s)
(s)
(v)
(v)
(s)
(kd)
(m)
(fp)
(fp)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(m)
(m)
(s)
(s)
(s)
(v)
(s)
(kd)
(c)
(c)
(s)
(s)
(c)
(v)
(c)
(v)
(v)

Kret
S1
Alla
S1
S1
Alla
S2
Alla
S2
S1
S1
Alla
S1
Alla
S2
S2
S2
S1
Alla
Alla
S1
S2
Alla
Alla
S2
Alla
Alla
Alla
Alla
S1
S1
S2
S2
S1
Alla
Alla
S1
S1
S2
Alla
S2
Alla
Alla
Alla
S1
S2
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X

Iris Nilsson

X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X

X
X
X
X
X
X
X
Gunilla Lundström

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inger Sundbom
Daniel Enwall

X
Kerstin Feldhaus-Karlsson
Håkan Lundberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ulla Bråndal

Gunnel Sandström
Robert Ignberg

X
X
X
X
X
X
Ylva Hedquist-Hedlund

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kjell Bergmark
Staffan Asplund
Tomas Teglund

X
Transport:

41

3

6

0

Transport:
Ledamöter
Jens Wennberg
Glenn Wikman
Maria Wiksten
Ingemar Wikström
Maalin Wikström
Rune Wästerby
Daniel Ådin
Lars Åhman
Ann Åström
Agneta Burman-Ljungblad
Daniel Öhgren
Bert Öhlund
Tomas Marklund, 2:e v ordf
Johan Söderberg, 1:e v ordf
Ann-Christin Westerlund, Ordf.

Parti
(fp)
(fp)
(kd)
(s)
(mp)
(mp)
(s)
(fp)
(s)
(s)
(c)
(s)
(s)
(m)
(s)

Kret
Alla
Alla
Alla
S2
Alla
Alla
S1
Alla
S2
S2
Alla
S1
S2
Alla
S2

Ersättare

41

3

6

0

Ja
X

Nej

Avst

Frånv

Jörgen Tjärnström

X
X

Gun-Marie Johansson

SUMMA:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
54

4

7

0

