
 PROTOKOLL 1 (74) 
 2019-02-27 
 
Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00 – 12.44, 13.40 – 15.25,  

15.30 - 18.55 
 
Beslutande 

 
Övriga deltagande 

Se sidan 2 Johan Forssell, sekreterare 

  
 
 

  
 

 
Justerare Magnus Bergmark §§ 44 – 57, Annica Bray §§ 58 - 80 Paragrafer 44-80 
 Kjell Bergmark 
 
Ersättare Maria Bernsson samt Daniel Enwall 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Tomas Marklund, ordförande Johan Forssell, sekreterare 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………………. 
Kjell Bergmark, justerare Magnus Bergmark, justerare §§ 44 – 57 
 
 
………………………………… 
Annica Bray, justerare §§ 58 - 80 
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2019-02-27 2019-03-08 2019-03-30 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Johan Forssell 
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Beslutande 
Jasmine Ravaghi (S) 
Gunilla Lundström (S) 
Anna Lundström (S) §§ 44 – 57 
Felicia Lundmark (S) 
Carina Lundmark (S) 
Pierre Lidström (S) 
Ann Åström (S) 
Sara Keisu (S) 
Iosif Karambotis (S) 
Tomas Teglund (S) 
Annamaria Hedlund 
Kenneth Fahlesson (S) 
Maria Granskär (S) §§ 44 - 57 
Emilia Hallin (S) §§ 44 – 54 
Evelina Fahlesson (S) 
Daniel Enwall (S) §§ 44 – 59 
Maria Marklund (S) 
Annica Bray (S) §§ 53 – 80 
Erik Vikström (S) 
Lorents Burman (S) 
Valter Stenberg (S) 
Tomas Marklund (S) 
Fredrik Stenberg (S) §§ 44 – 55 
Gunilla Andersson (S) §§ 44 – 54 
Mats Ekman (S) 
Bertil Almgren (S) 
Johan Söderberg (M) §§ 57 - 80 
Micaela Löwenhöök (M) §§ 44 - 54 
Anette Lindgren (M) 
Lenita Hellman (M) 
Andreas Löwenhöök (M) 
Henry Andersson (M) §§ 44 - 57 
Carina Sundbom (C) 
Gabriella Rymark (C) §§ 44 – 57 
Katarina Larsson (C) §§ 44 – 60 
Maria Bernsson (C) 
Kjell Bergmark (C) 
Håkan Andersson (C) 
Agneta Hansson (V) §§ 44 – 57 
Joakim Wallström (V) §§ 44 - 60 
Jeanette Velander (V) 
Lova Torstensson (V) 
Weidan Gong (V) 
Markku Abrahamsson (SD) 
Magnus Bergmark (SD) §§ 44 – 57 
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Gun-Britt Holmlund (SD) 
Markus Sehlstedt (SD) 
Linda Strandberg (SD) 
Kerstin Olofsson (L) 
Shervin Ahmadzadeh (L) 
Stina Engström (L) 
Charlotta Enqvist (KD) 
Hans Brettschneider (MP) 

Tjänstgörande ersättare 
Peter Stensmar (S) för Kamel Mnad (S) 
Jonna Lundgren (S) för Magnus Nilsson (S) 
Fredrik Lundberg (S) för Daniel Ådin (S) 
Anita Wallström (S) för Anna Lundström (S) §§ 58 – 60 
Martin Eliasson (S) för Anna Lundström (S) §§ 61 – 80 
Martin Hedqvist (S) för Maria Granskär (S) §§ 58 – 80 
Malin Berglund (S) för Emilia Hallin (S) §§ 55 – 68 
Lars Lundmark (S) för Robert Eskelinen (S) 
Daniel Sjögren (S) för Daniel Enwall (S) §§ 60 – 80 
Harriet Classon (S) för Annica Bray (S) §§ 44 – 52 
Lilliann Carlsten (S) för Fredrik Stenberg (S) §§ 56 – 80 
Harriet Classon (S) för Gunilla Andersson (S) §§ 55 – 80 
Kaisa Edström (M) för Nils E Vesterberg (M) 
Albin Kristiansson (M) för Johan Söderberg (M) §§ 44 - 56 
Albin Kristiansson (M) för Micaela Löwenhöök (M) §§ 57 - 80 
Siri Almkvist (M) för Ramona Dolan (M)  
Sara-Mari Eriksson (M) för Stefan Anundi (M) §§ 53 -80 
Oscar Wellman (C) för Pär Brubacken (C) 
Anna From-Lindqvist (C) för Gabriella Rymark (C) §§ 57 - 80 
Fredrik Sjöström (V) för Agneta Hansson (V) § 58 
Marie Bergslycka (V) för Torbjörn Häggmark (V) 
Gun Westin (L) för Christina Soldan (L) 
Lena Forsman (KD) för Petter Ershag (KD) §§ 44 – 60 
Per-Ivar Skogqvist (KD) för Petter Ershag (KD) §§ 61 - 80 
Ingegerd Saarinen (MP) för Linnea Öhman (MP) 

______________________________________________________ 
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§ 44 Dnr KS 2019-000013 101 

Revisorerna har ordet 
Då någon representant för revisionen inte är närvarande lämnas ingen 
information vid sammanträdet. 

______________________________________________________ 
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§ 45 Dnr KS 2019-123 610 

Fråga av Shervin Ahmadzadeh (L) om vilka 
delar av gymnasienämndens verksamhet som 
kommer att skäras ner 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till 
gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Gymnasienämnden äskar drygt 29 miljoner för att klara verksamhetsår 
2020. Den planerade flytten av fordons och transportprogrammet är inte 
inräknat i denna summa. 
 
Totalt sett klarar Skellefteå kommun inte ens löneökningar med 2 % 
årligen. Det vill säga att alla verksamheter måste spara in 2 % för att 
överhuvudtaget klara av löneökningar. 
 
Med anledning av detta frågar jag gymnasienämndens ordförande Felicia 
Lundmark: 
 
Vilka delar av verksamheten kommer du att skära ner på?” 
 
Gymnasienämndens ordförande Felicia Lundmark (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Den första notering jag gör gällande din fråga är att kommunen inte 
beslutat om någon budget än för 2020.  
 
Jag kan inte som ordförande föregå vad nämnden kommer fatta för beslut 
under hösten avseende internbudgeten för år 2020.” 
 
Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) samt Felicia Lundmark (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 46 Dnr KS 2019-124 710 

Fråga av Markku Abrahamsson (SD) om man 
bör införa krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid rekrytering till 
äldreomsorgen 
Kommunfullmäktigeledamoten Markku Abrahamsson (SD) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Äldreomsorgen är tyvärr inte fredad från kriminalitet. Som äldre i behov 
av vård och omsorg riskerar man idag att råka ut för brott i sitt eget hem 
eller på sitt äldreboende, och ofta är gärningsmannen en av de anställda i 
verksamheten.  
 
Problemet finns också i Skellefteå. Vanligast är att äldre blir bestulna på 
mediciner, ofta narkotikaklassade mediciner, men det har också försvunnit 
pengar och andra värdesaker.  
 
Att riskera att bli bestulen trots att man befinner sig i en kommunal omsorg 
som borde vara trygg, måste uppfattas som särskilt kränkande och olustigt. 
Att stölderna dessutom ofta begås av anställd personal, med tillgång till 
bland annat medicinskåp, måste göra upplevelsen värre.  
 
En enkel åtgärd för att komma tillrätta med stölder inom personalgruppen 
kan vara att minska risken för att personal som nyligen eller vid upprepade 
tillfällen dömts för stöld eller narkotikabrott, inte får möjlighet att arbeta i 
verksamheten.  
 
Idag är det inte ovanligt att individer som ska anställas på den privata 
marknaden ombeds att uppvisa utdrag ur belastningsregistret. I vissa 
kommunala verksamheter – till exempel HVB verksamheter – har 
arbetsgivaren en laglig rätt att kräva det.  
 
När det gäller anställning inom äldreomsorgen så finns inget lagstöd för att 
kräva ett utdrag ur belastningsregistret. Men eftersom det heller inte finns 
något förbud mot att kräva ett utdrag ur belastningsregistret har kommuner, 
som till exempel Svedala och Vellinge, haft som obligatoriskt krav på den 
som ska arbeta inom äldreomsorgen att uppvisa ett utdrag.  
 
Med skäl av ovan vill jag fråga socialnämndens ordförande:  
 
Anser socialnämnden att ett krav på utdrag ur belastningsregistret, vid 
nyanställning inom äldreomsorgen, bör införas i Skellefteå? ” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
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”Som socialnämndens ordförande anser jag att verksamheterna ska följa 
den lagstiftning som finns inom området. Det ställningstagandet har sin 
grund i att det år 2014 presenterades ett nationellt förslag om att i lag 
införa ett principiellt förbud mot registerkontroll, om inte en sådan kontroll 
har stöd i annan lag eller författning. 
 
Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att föreslå vilka 
undantag som ska gälla från det principiella förbundet mot registerkontroll. 
Utredningen ska vara klar senast 30 april 2019.  
 
Att följa lagstiftningen innebär i dagsläget för socialkontoret att inför 
anställning av personal som ska arbeta inom HVB-hem (hem för vård eller 
boende) begärs utdrag ur både belastnings- och misstankeregistret . Inför 
anställning av personal som ska arbeta inom verksamhet för barn inom 
funktionshinderområdet begärs utdrag ur belastningsregistret (inom Stöd 
och Service)”. 
 
Inlägg 
Markku Abrahamsson (SD) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 47 Dnr KS 2019-133 420 

Fråga av Gabriella Rymark (C) om buller från 
trafik 
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har till bygg- och 
miljönämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Skellefteå växer och med det även buller från trafik. Inom Skellefteå 
planeras för nyetablering av både industriell och kommersiell karaktär 
samt nya bostadsområden. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följanden frågor: 
 
- Hur många bullermätningar utför Miljö och hälsa per år avseende 

buller från trafik?  
 

- Vart mäts buller från trafik? 
 

- På vem/vilkas uppdrag utförs dessa mätningar? 
 
- Hur ser planerna ut för att mäta buller i samband med etablering av 

Coop och Northvolt?” 
  
Bygg- och miljönämndens ordförande Evelina Fahlesson (S) lämnar 
följande svar: 
 
”Miljö och hälsa gör i princip inga bullermätningar avseende trafikbuller. 
Det vedertagna är att göra bullerberäkningar eller utredningar efter rådande 
modeller, eftersom det finns många felkällor vid mätningar. - I de fall 
bullermätningar skulle vara aktuella, beskriver Naturvårdsverket i sin 
vägledning att mätningarna ska göras enligt standardiserade metoder. Det 
innebär då att den specifika platsen är avgörande för var mätningen sker. –  
 
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska visa att det inte är 
någon fara för människors hälsa eller miljö. Det innebär att 
verksamhetsutövaren som kan vara skyldig att göra mätningar och andra 
kontroller om någon klagar på buller från vägtrafiken.  
 
Tillsynsmyndigheten kan vi ställa krav utifrån undersökningsskyldigheten 
som finns beskriven i miljöbalken. Det innebär att verksamhetsutövaren 
måste göra de undersökningar av verksamheten som behövs för tillsynen. –  
 
Beträffande Coop och Northvolt gjordes beräkningar för vägtrafikbullret i 
samband med miljökonsekvensbeskrivningarna i planarbetet. I de fall 
åtgärder krävdes för att bullernivåerna skulle innehållas så finns de nu med 
som krav i nästkommande steg dvs vid bygglovsgranskning och senare 
också möjligheten för att bevilja slutbesked.” 
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Inlägg 
Gabriella Rymark (C) samt Evelina Fahlesson (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 48 Dnr KS 2019-000061 450 

Interpellation av Torbjörn Häggmark (V) om 
fastighetsnära sopsortering (1/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Torbjörn Häggmark (V) har till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”I Skellefteå har det sedan 2017 funnits ett projekt med fastighetsnära 
insamling i ett antal flerbostadshus, det vill säga sopsortering direkt i 
soprummet. Förutom brännbart och matavfall kan man även sortera mindre 
elavfall, glödlampor, plast, metall, kartonger, ja nästan allt som behöver 
sorteras. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande: 

Har någon utvärdering av projektet gjorts och i så fall, vad blev resultatet? 

Finns planer på ytterligare områden eller utbyggnad av projektet?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-
02. 

______________________________________________________ 
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§ 49 Dnr KS 2019-000094 295 

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om 
ekonomisk kontroll i Fabriken-projektet (2/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”Hösten 2016 sattes det så kallade Fabriken-projektet igång. Ett 
kommunalt investeringsprojekt för att tillhandahålla lokaler för delar av 
samhällbyggnadsförvaltningens verksamheter, räddningstjänsten och 
Skellefteå Buss. Skellefteå Industrihus fick uppdraget. Samordning stod i 
fokus för projektet. 

Redan när projektet startades efterfrågade våra partier en konkret plan för 
samordning. Vi begärde även en redovisning av vilka verksamheter som 
kommunen skulle kunna upphandla av näringslivet, istället för att bygga ut 
lokaler för egenregiverksamhet. 

Under Fabriken-projektets gång så har vi vidare upplevt stora otydligheter 
kring projektet. Alliansen och Miljöpartiet har vid flera tillfällen ifrågasatt 
projektets riktning och styrning samt den övergripande samordningen kring 
projektet. 

När Skellefteå Industrihus nu presenterar stora kostnadsöverdrag i 
projektet gör vi bedömningen att dessa delvis baseras på brister i 
styrningen, otillräcklig kostnadskontroll, dålig samordning och pressat 
tidsschema. Det vill säga punkter som vi har ställt frågor om under 
projektets gång. 

Att vi har fått svävande och otydliga svar på våra frågor har varit 
oroväckande. Att projektet idag är framme vid kraftiga 
kostnadsfördyringar är ett faktum. Detta är för oss fullständig oacceptabelt. 

Kostnadsutvecklingen i projektet har skenat med nära 100 miljoner kronor 
i fördyringar (ca 32 procent) sedan budgetbeslutet i juni 2017. Men det är 
inte hela sanningen, eftersom räddningstjänstens, nu avbeställda, lokaler 
inte räknas in totalkostnaden. 

Alliansen och Miljöpartiet har föreslagit flytten av brandstationen ska 
stoppas för vidare utvärdering och politiska ställningstaganden. 

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande, tillika Skellefteå Industrihus AB:s ordförande, Lorents Burman 
(S): 

Vad är den aktuella prognosen för Fabriken-projektets totalkostnad? 

Vilka fördyringar förväntas räddningstjänstens lokaler medföra om 
projektets ursprungstanke, med flytt av brandstationen, fullföljs? 
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Hur stor del av investeringskostnaden avser flytten av räddningstjänstens 
lokaler? 

Är samtliga kostnader för flytten av räddningstjänsten medräknat? 

Har styrelsen kontroll på Fabriken-projektet?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”Fråga: Vad är den aktuella prognosen för Fabriken-projektets 
totalkostnad? 
Svar: Slutkostnadsprognosen för investeringskostnaden, exklusive 
räddningstjänsten, uppgår till 397,6 miljoner kronor. Prognosen 
presenterades den 15 januari på ett extra styrelsemöte i Skellefteå Stadshus 
AB. I samband med detta gavs även information om den pågående 
utredningen i Fabriken-projektet samt styrelsens beslut om att avbeställa 
Räddningstjänstens lokaler. 

Fråga: Vilka fördyringar förväntas räddningstjänstens lokaler medföra om 
projektets ursprungstanke, med flytt av brandstationen, fullföljs? 
Svar: Räddningstjänstens lokaler kommer att upphandlas separat. En 
bedömning är att kostnaden för färdigställande kommer att hamna i 
intervallet 30-40 miljoner kronor. Även denna information lämnades den 
15 januari till styrelsen i Skellefteå Stadshus AB. 

Fråga: Hur stor del av investeringskostnaden avser flytten av 
räddningstjänstens lokaler? 
Svar: Kostnader för flyttning av verksamhet är något som respektive 
verksamhet hanterar som en engångskostnad på driften, detta blir inte en 
investeringskostnad i projektet. 

Fråga: Är samtliga kostnader för flytten av räddningstjänsten medräknat? 
Svar: Se svaret på föregående fråga. Kostnaderna för den fysiska flytten är 
inte medräknade i projektet utan hanteras som en engångskostnad på 
driften. Räddningstjänstens ombyggnad ska upphandlas. Bedömning är att 
kostnaden hamnar på 30–40 miljoner kronor för att färdigställa lokaler och 
fasta installationer. Det är en bedömning. Upphandlingen är inte påbörjad. 
Förfrågningsunderlaget kommer att styra omfattningen av upphandlingen. 

Fråga: Har styrelsen kontroll på Fabriken-projektet? 
Svar: När styrelsen i Skellefteå Industrihus AB fick information om läget i 
september 2018 agerade styrelsen. Tillförordnad vd tillsattes. 
Projektorganisationen förstärktes. Ett omfattande utredningarbete 
påbörjades. Projektorganisationen är idag stärkt och fungerar mycket bra. 
Ekonomimöten, byggmöten följer sin agenda. Industrihus anser att man 
idag har en bra bild över projektet och det juridiska läget. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Lorents Burman (S), Markku Abrahamsson 
(SD),Hans Brettschneider (MP) samt Harriet Classon (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 50 Dnr KS 2019-000095 295 

Interpellation av Charlotta Enqvist (KD) om 
varför Alliansen och Miljöpartiets skrivelse om 
Fabriken-projektet inte har behandlats av 
kommunstyrelsen (3/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten har till ordförande ställt följande 
interpellation: 

”Hösten 2016 sattes det så kallade Fabriken-projektet igång. Ett 
kommunalt investeringsprojekt för att tillhandahålla lokaler för delar av 
samhällbyggnadsförvaltningens verksamheter, räddningstjänsten och 
Skellefteå Buss. Skellefteå Industrihus fick uppdraget. Samordning stod i 
fokus för projektet. 

Redan när projektet startades efterfrågade våra partier en konkret plan för 
samordning. Vi begärde även en redovisning av vilka verksamheter som 
kommunen skulle kunna upphandla av näringslivet, istället för att bygga ut 
lokaler för egenregiverksamhet. 

Under Fabriken-projektets gång så har vi vidare upplevt stora otydligheter 
kring projektet. Alliansen och Miljöpartiet har vid flera tillfällen ifrågasatt 
projektets riktning och styrning samt den övergripande samordningen kring 
projektet. 

När Skellefteå Industrihus nu presenterar stora kostnadsöverdrag i 
projektet gör vi bedömningen att dessa delvis baseras på brister i 
styrningen, otillräcklig kostnadskontroll, dålig samordning och pressat 
tidsschema. Det vill säga punkter som vi har ställt frågor om under 
projektets gång. 

Att vi har fått svävande och otydliga svar på våra frågor har varit 
oroväckande. Att projektet idag är framme vid kraftiga 
kostnadsfördyringar är ett faktum. Detta är för oss fullständig oacceptabelt. 

I november 2018 lämnade Alliansen och Miljöpartiet in en skrivelse till 
kommunstyrelsen med skarpa förslag för att få kontroll över Fabriken-
projektets kostnadsutveckling. 

Den skrivelsen är fortfarande inte behandlad. 

Mot bakgrund av detta har jag följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Lorents Burman (S): 

Vad är skälen till att Alliansen och Miljöpartiets skrivelse inte har 
behandlats av kommunstyrelsen?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 
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”Vi har inväntat en utredning av projektet, vilken pågår fortfarande. Den 
sker ända ner på fakturanivå och väntas bli klar under våren. Det som 
utredningen hittills konstaterat har redovisats för Skellefteå Stadshus 
styrelse den 15 januari. Kommunstyrelsen kommer att få motsvarande 
information den 12 mars 2019.” 

Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD), Lorents Burman (S), Carina Sundbom (C) samt 
Ann Åström (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 51 Dnr KS 2019-000096 310 

Interpellation av Carina Sundbom (C) om 
"Fabrikens" påverkan på gång- och cykelbanan 
längs Svedjevägen (4/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Hösten 2016 sattes det så kallade Fabriken-projektet igång. Ett 
kommunalt investeringsprojekt för att tillhandahålla lokaler för delar av 
samhällbyggnadsförvaltningens verksamheter, räddningstjänsten och 
Skellefteå Buss. Skellefteå Industrihus fick uppdraget. Samordning stod i 
fokus för projektet. 

Redan när projektet startades efterfrågade våra partier en konkret plan för 
samordning. Vi begärde även en redovisning av vilka verksamheter som 
kommunen skulle kunna upphandla av näringslivet, istället för att bygga ut 
lokaler för egenregiverksamhet. 

Under Fabriken-projektets gång så har vi vidare upplevt stora otydligheter 
kring projektet. Alliansen och Miljöpartiet har vid flera tillfällen ifrågasatt 
projektets riktning och styrning samt den övergripande samordningen kring 
projektet. 

När Skellefteå Industrihus nu presenterar stora kostnadsöverdrag i 
projektet gör vi bedömningen att dessa delvis baseras på brister i 
styrningen, otillräcklig kostnadskontroll, dålig samordning och pressat 
tidsschema. Det vill säga punkter som vi har ställt frågor om under 
projektets gång. 

Att vi har fått svävande och otydliga svar på våra frågor har varit 
oroväckande. Att projektet idag är framme vid kraftiga 
kostnadsfördyringar är ett faktum. Detta är för oss fullständig oacceptabelt. 

Norconsult gjorde i juni 2017 en utredning kring trafiklösningen kring 
räddningstjänstens placering på Fabrikenområdet. Syfte var att ta fram 
förslag på säkra trafiklösningar som samtidigt skulle tillgodose 
räddningstjänstens framkomlighetsbehov. Utredningen pekade på flera 
negativa effekter för gång och cykeltrafiken. Dels om gång- och 
cykelbanan måste korsa Svedjevägen, dels riskerna med backande fordon 
som ska in till räddningstjänstens garage. 

Med anledning av slutsatserna av denna utredning vill jag ställa följande 
frågor till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Sara Keisu (S): 

• Det behövs minst 14 meter säkert område mätt från husfasaden, för att 
fordonen ska kunna backa in i garaget utan att behöva ta gång- och 
cykelbanan i anspråk.  Befintlig byggnad har endast 10 m till gång- och 
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cykelbanan. Har ritningarna ändrats och garageportarna flyttats österut, så 
att det finns tillräckligt med plats för denna manöver? 

• Om inte, hur har man tänkt lösa säker passage förbi räddningstjänstens 
portar? 

• Det finns förslag på att gång- och cykelbanan ska dras väster om 
Svedjevägen för att inte passera räddningstjänstens portar. Hur är det tänkt 
att lösa säkra överfarter för att korsa Svedjevägen? 

• Gång- och cykeltunneln under väg 372 är placerad öster om rondellen. 
Hur löser man kopplingen mellan gång- och cykelbanan och tunneln under 
väg 372 för att förbättra cyklisternas förutsättningar i trafiken, om 
dragningen av gång- och cykelbanan placeras väster om Svedjevägen?” 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sara Keisu (S) lämnar följande 
svar: 

” Fråga: Det behövs minst 14 meter säkert område mätt från husfasaden, 
för att fordonen ska kunna backa in i garaget utan att behöva ta gång- och 
cykelbanan i anspråk.  Befintlig byggnad har endast 10 m till gång- och 
cykelbanan. Har ritningarna ändrats och garageportarna flyttats österut, 
så att det finns tillräckligt med plats för denna manöver? 
Svar: Gång och cykelvägen flyttas till västra sidan för att skapa ett 
säkerhetsavstånd till/för räddningstjänstens portar.  Enligt 
trafikutredningen påverkas då inte gång- och cykeltrafiken överhuvudtaget 
av utryckningstrafiken. Därav finns ingen anledning att flytta portar 
österut.  

Fråga: Om inte, hur har man tänkt lösa säker passage förbi 
räddningstjänstens portar? 
Svar: Se ovan 

Fråga: Det finns förslag på att gång- och cykelbanan ska dras väster om 
Svedjevägen för att inte passera räddningstjänstens portar. Hur är det 
tänkt att lösa säkra överfarter för att korsa Svedjevägen? 
Svar: Överfarterna kommer att markeras enligt gällande trafikföreskrifter, 
med målning och skyltning. Till detta kommer utryckningssignalerna som 
hör till räddningstjänsten.  

Fråga: Gång- och cykeltunneln under väg 372 är placerad öster om 
rondellen. Hur löser man kopplingen mellan gång- och cykelbanan och 
tunneln under väg 372 för att förbättra cyklisternas förutsättningar i 
trafiken, om dragningen av gång- och cykelbanan placeras väster om 
Svedjevägen? 
Svar: Sträckan kommer att byggas ihop med Trafikverkets 
vägar/cirkulation vid väg 372. Se bild. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Sara Keisu (S), Shervin Ahmadzadeh (L), Lorents 
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Burman (S), Oscar Wellman (C), Hans Brettschneider (MP) samt Henry 
Andersson (M) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 52 Dnr KS 2019-000097 170 

Interpellation av Shervin Ahmadzadeh (L) om 
personalens delaktighet i flytten av 
brandstationen (5/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till 
personalnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Hösten 2016 sattes det så kallade Fabriken-projektet igång. Ett 
kommunalt investeringsprojekt för att tillhandahålla lokaler för delar av 
samhällbyggnadsförvaltningens verksamheter, räddningstjänsten och 
Skellefteå Buss. Skellefteå Industrihus fick uppdraget. Samordning stod i 
fokus för projektet. 

Redan när projektet startades efterfrågade våra partier en konkret plan för 
samordning. Vi begärde även en redovisning av vilka verksamheter som 
kommunen skulle kunna upphandla av näringslivet, istället för att bygga ut 
lokaler för egenregiverksamhet. 

Under Fabriken-projektets gång så har vi vidare upplevt stora otydligheter 
kring projektet. Alliansen och Miljöpartiet har vid flera tillfällen ifrågasatt 
projektets riktning och styrning samt den övergripande samordningen kring 
projektet. 

När Skellefteå Industrihus nu presenterar stora kostnadsöverdrag i 
projektet gör vi bedömningen att dessa delvis baseras på brister i 
styrningen, otillräcklig kostnadskontroll, dålig samordning och pressat 
tidsschema. Det vill säga punkter som vi har ställt frågor om under 
projektets gång. 

Att vi har fått svävande och otydliga svar på våra frågor har varit 
oroväckande. Att projektet idag är framme vid kraftiga 
kostnadsfördyringar är ett faktum. Detta är för oss fullständig oacceptabelt. 

Även om den nya brandstationen nu är avbeställt är den politiska 
majoritetens plan att den ska ingå som en del av Fabriken-projektet efter en 
ny byggupphandling. 

I samband med en stor förändring inom en verksamhet uppstår stora 
orosmoment. Därför är det viktigt att personalen som ska jobba i 
verksamheten involveras och ges möjlighet att påverka. Dessutom besitter 
personalen en hel del yrkeskunskaper, till exempel om behov av lokalernas 
utformning. 

Med anledning av detta har jag följande frågor till kommunstyrelsens vice 
ordförande, tillika personalnämndens ordförande, Maria Marklund (S): 
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På vilket sätt har personalen blivit involverade i planerna och beslutet 
kring nybyggnation och flytt av brandstationen? 

Vilka åtgärder vill personalen se i samband med byggnation och flytt av 
brandstationen? 

Har personalens önskemål och krav på den nya brandstationen tagits 
hänsyn till? 

Finns det någon utredning som beskriver för- och nackdelarna med att ha 
kvar verksamheten i nuvarande brandstation kontra planerna att flytta 
räddningstjänsten till ’Fabriken’?” 

Personalnämndens ordförande Maria Marklund (S) lämnar följande svar: 

”Fråga: På vilket sätt har personalen blivit involverade i planerna och 
beslutet kring nybyggnationen och flytt av brandstationen? 
Svar: Under våren 2015 utreddes förutsättningarna för en flytt av 
brandstationen från Solbacken till kvarteret fabriken. Samtliga arbetslag 
gavs i detta arbete möjlighet att lämna synpunkter eller beskriva 
förutsättningar inom områdena lokal- och verksamhetsbehov, intern och 
extern logistik, samarbetsmöjligheter samt faror, risker, tänka på och 
beakta. De samlade synpunkterna lämnades därefter in till den 
övergripande utredningen som beaktade samtliga verksamheters 
förutsättning för flytt och samlokalisering.  

Formell samverkan har genomförts i Samhällsbyggnads övergripande 
samverkansgrupp då det varit frågor som rört projektet i stort eller frågor 
rörande flera verksamheter. Information angående planerna om Fabriken 
har skett på samverkansmöten: 2015-09-04, 2015-12-11, 2016-11-25, 
2017-09-22 och 2017-11-27. Riskanalys för flytt till kV Fabriken har även 
genomförts liksom att i räddningstjänstens egen samverkan har det skett 
regelbunden information och dialog. I ett ärende i den egna 
samverkansgruppen har det skett formell samverkan gällande flytten. 

Fråga: Vilka åtgärder vill personalen se i samband med byggnation och 
flytt av brandstationen? 
Svar: Personalfrågorna är i första hand en verksamhetsfråga. I det här 
aktuella arbetet har förvaltningen följt det samverkansavtal som vi har 
upprättat mellan parterna.  

Efter beslut om genomförande av flytt av brandstationen har större delen 
av arbetet genomförts eller samordnats av en arbetsgrupp bestående av 
verksamhetschef, enhetschef, arbetsledare och två brandmän. Under arbetet 
har det vid ett flertal tillfällen informerats kring vad som händer, begärts in 
synpunkter och idéer kring lösningar och upplägg samt återkopplats kring 
vad som hänt med dessa synpunkter. När rumsfördelningen börjat hitta 
sina former under början 2017 skapades ett flertal arbetsgrupper, där 
samtliga personal var engagerad i minst en arbetsgrupp, för att se över de 
olika funktionerna. Syftet med arbetsgrupperna var att fånga 
medarbetarnas synpunkter, samt att granska om rumsfördelningen för just 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21  
Kommunfullmäktige 2019-02-27 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

den funktionen var tillfredsställande samt lämna förslag på vilken 
utrustning och inredning som krävs för en fungerande funktion. I arbetet 
ingick även en översyn kring funktionernas arbetssätt för att hitta 
förbättringar eller krav på förändringar. 

Förutom arbetet med rumsfördelningar och funktioner har 
räddningstjänsten även ingått i utredningsarbetet gällande både intern och 
extern trafik. Det arbetet drevs framförallt genom en Insatsledare och en 
brandman som är lokalt skyddsombud. I samband med det fördes dialog 
inom och mellan arbetsgrupperna för att hitta en så bra lösning som 
möjligt. 

Fråga: Har personalens önskemål och krav på den nya brandstationen 
tagit hänsyn till? 
Svar: Bedömning är att man tagit hänsyn till medarbetarnas önskemål och 
att många av önskemålen har tillgodosetts. Medarbetarnas delaktighet och 
synpunkter har bidragit i arbetet. 

Fråga: Finns det någon utredning som beskriver för- och nackdelarna med 
att ha kvar verksamheten i nuvarande brandstation kontra planerna att 
flytta räddningstjänsten till ”Fabriken”? 
Svar: Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-30, § 431, om utveckling av 
fastigheten Fabriken 1 på Hedensbyn. Med detta skapas förutsättningar till 
ett utvecklat lokalutnyttjande för kommunkoncernen, som i sin tur skulle 
medge att ytor och lokaler frigörs som kan användas av andra 
verksamheter.  

Möjligheterna undersöktes för vilka verksamheter inom 
kommunkoncernen som kunde samnyttja lokalerna på Fabriken 1 och 
förslaget var då Nyponet (samhällsbyggnad) flyttar till Fabriken 1. 
Detsamma gällde för sotningsverksamheten (Mullberget), 
räddningstjänsten (Solbacken) och Skelleftebuss.  

Motiveringen till denna bedömning var att lösningen bedömdes bättre om 
Nyponet kunde frigöras så att det kunde skapas möjligheter för att där 
placera den grundskola som planerats för området, istället för den tidigare 
tänka lösningen på Getberget.  

En riskanalys har även genomförts under hösten 2017 av verksamheterna 
med anledning av flytten till Fabriken 1 och denna analys har även 
granskats av Kommunhälsan.” 

Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L), Maria Marklund (S), Hans Brettschneider (MP), 
Stina Engström (L), Harriet Classon (C), Lorents Burman (S) Evelina 
Fahlesson (S), Ann Åström (S), Markku Abrahamsson (SD) samt Katarina 
Larsson (C) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 53 Dnr KS 2019-000098 170 

Interpellation av Hans Brettschneider (MP) om 
räddningstjänstens läge vid flytt till "Fabriken" 
6/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Hans Brettschneider (MP) har till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Hösten 2016 sattes det så kallade Fabriken-projektet igång. Ett 
kommunalt investeringsprojekt för att tillhandahålla lokaler för delar av 
samhällbyggnadsförvaltningens verksamheter, räddningstjänsten och 
Skellefteå Buss. Skellefteå Industrihus fick uppdraget. Samordning stod i 
fokus för projektet. 

Redan när projektet startades efterfrågade våra partier en konkret plan för 
samordning. Vi begärde även en redovisning av vilka verksamheter som 
kommunen skulle kunna upphandla av näringslivet, istället för att bygga ut 
lokaler för egenregiverksamhet. 

Under Fabriken-projektets gång så har vi vidare upplevt stora otydligheter 
kring projektet. Alliansen och Miljöpartiet har vid flera tillfällen ifrågasatt 
projektets riktning och styrning samt den övergripande samordningen kring 
projektet. 

När Skellefteå Industrihus nu presenterar stora kostnadsöverdag i projektet 
gör vi bedömningen att dessa delvis baseras på brister i styrningen, 
otillräcklig kostnadskontroll, dålig samordning och pressat tidsschema. Det 
vill säga punkter som vi har ställt frågor om under projektets gång. 

Att vi har fått svävande och otydliga svar på våra frågor har varit 
oroväckande. Att projektet idag är framme vid kraftiga 
kostnadsfördyringar är ett faktum. Detta är för oss fullständig oacceptabelt. 

När man pratar räddningstjänst pratar man mycket om utryckningstider och 
att tid räddar liv, därför är det också viktigt när man planerar för räddnings-
tjänsten att man har ett strategiskt läge med bra utryckningsvägar. En 
annan viktig del för att få en bra räddningstjänst är brandmännens möjlig-
heter till övning. Därför är också en stor del av brandmännens schemalagda 
arbetstid just övning och träning.  

Med detta vill jag ställa följande frågor till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, Sara Keisu (S): 

Hur kommer man att lösa med övningsområde vid en eventuell flytt och 
hur påverkar det brandmännens möjlighet till övning? 

Hur ser ni på det strategiska läget vid en eventuell flytt om man vill nå hela 
kommunen?  
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Hur kommer en eventuell flytt att påverka insatstider till Kåge/Ersmark för 
att klara uppsatta mål om insatstider?” 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sara Keisu (S) lämnar följande 
svar: 

”Fråga: Hur kommer man att lösa med övningsområde vid en eventuell 
flytt och hur påverkar det brandmännens möjlighet till övning? 
Svar: Ett övningsfält är en förutsättning för en fungerande räddningstjänst. 
Planen är att räddningstjänsten ska få ett nytt övningsområde i direkt 
anslutning till anläggningen på Östra Navet eller Fabriken.  

Flytten av övningsfältet kommer dock inte att ske samtidigt som flytten av 
brandstationen vilket kommer att medföra att nuvarande övningsfält 
kommer att bibehållas och fortsätta användas till dess att ett nytt 
övningsfält är i drift. Det kommer alltså inte påverka brandmännens 
möjlighet till övning. 

Fråga: Hur ser ni på det strategiska läget vid en eventuell flytt om man vill 
nå hela kommunen?  
Svar: Projektet Fabriken som Skellefteå Industrihus genomför på 
Hedensbyn samordnar många verksamheter inom Skellefteå 
kommunkoncern. Samtidigt möjliggör det Skellefteås fortsatta utveckling. 
Skellefteå expanderar och utvecklas. Efterfrågan på bostäder och tomter är 
stor. Inflyttning till centrala delar skapar stort behov av bostäder och en 
snabbt ökande efterfrågan på handel, restauranger och service. I och med 
projektet Fabriken flyttar Skellefteå kommuns tekniska verksamheter och 
räddningstjänst samt Skellefteå buss ihop i gemensamma lokaler. Förutom 
vinster i form av samordning av verksamheter inom kommunkoncernen 
sker också frigörande av tomter på Solbacken där räddningstjänsten har 
haft sina lokaler. Dessa tomter kan nyttjas av näringslivet och här finns 
redan externt intresse. 

En stor etablering i form av Northvolts batterifabrik samt ytterligare 
utvidgning av industriområden på Hedensbyn pågår. Med hänsyn till den 
fördjupade översiktsplanen av Skelleftedalen som ska möjliggöra fortsatt 
utveckling med bostäder och industri samt förbättrad infrastruktur i form 
av Norrbotniabanan och ny E4-dragning får Räddningstjänsten på Östra 
navet vid Svedjevägen en geografisk placering som är strategiskt rätt. 

Fråga: Hur kommer en eventuell flytt att påverka insatstider till 
Kåge/Ersmark för att klara uppsatta mål om insatstider? 
Svar: Insatstiderna till Kåge/Ersmark blir något längre samtidigt som de 
blir kortare till exempelvis Skelleftehamn och Bureå. Räddningstjänsten 
kommer genom flytten närmare fler bostadsområden och viktiga industrier.  

Inlägg 
Hans Brettschneider (MP), Sara Keisu (S), Oscar Wellman (C) samt Ann 
Åström (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 54 Dnr KS 2018-000041 005 

Motion av Anette Lindgren (M) om 
säkerhetsfilter i kommunala datorer (7/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Anette Lindgren (M) har inkommit med en 
motion i vilken yrkas att Skellefteå kommun inför ett aktivt säkerhetsfilter 
i syfte att blockera de sidor som bedöms kunna vara skadliga för 
kommunens nätverk och data i samtliga skoldatorer och nätverk som 
kommunen tillhandahåller (beslutspunkt 1); samt att Skellefteå kommun 
inför ett enhetligt datorkontrakt för alla som använder kommunala datorer 
och nätverk (beslutspunkt 2). 

Nämnden för support och lokaler beslutade 2018-03-15 § 23 att avge ett 
yttrande över motionen, i vilket hänvisas till att det finns ett säkerhetsfilter 
i alla kommunens datorer som blockerar skadlig kod. Det finns 
datorkontrakt/ansvarsförbindelser för alla som har en användare i 
kommunens nät, dessa är utformade på olika sätt för medarbetare 
respektive elever.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-10 § 149 att remittera 
motionen till gymnasienämnden samt för- och grundskolenämnden.  

För- och grundskolenämnden beslutade 2018-06-13 § 118 att avstyrka 
motionen, med hänvisning till att det redan finns säkerhetsfilter som 
blockerar det som kan vara skadligt för kommunens nätverk och IT-
utrustning samt att det redan finns ansvarsförbindelser som innehåller 
direktiv kring hur man får använda IT-utrustningen och kommunens 
nätverk. 

Gymnasienämnden beslutade 2018-09-12 § 122 att avstyrka motionen, 
med hänvisning till att det redan finns säkerhetsfilter som blockerar det 
som kan vara skadligt för kommunens nätverk och IT-utrustning samt att 
det redan finns ansvarsförbindelser som innehåller direktiv kring hur man 
får använda IT-utrustningen och kommunens nätverk. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-05, § 88, att ett av kommunstyrelse-
ledamoten Andreas Löwenhöök (M) lagt yrkande om att Skellefteå 
kommun inför ett filter för att spärra pornografiska sidor, fildelningssidor 
och användandet av anonymitetsservrar , remitteras till för- och 
grundskolenämnden för yttrande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Anette Lindgren (M), Fredrik Stenberg (S), Charlotta Enqvist (KD), Emilia  
Hallin (S), Tomas Teglund (S), Markku Abrahamsson (SD), Andreas 
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Löwenhöök (M), Micaela Löwenhöök (M), Agneta Hansson (V), Hans 
Brettschneider (MP), Gabriella Rymark (C) samt Stina Engström (L) yttrar 
sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Anette Lindgren (M), Charlotta Enqvist (KD), Andreas Löwenhöök (M), 
Micaela Löwenhöök (M) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar att 
motionens två beslutspunkter skall anses som besvarade, samt att 
Skellefteå kommun inför ett filter för att spärra pornografiska sidor, 
fildelningssidor och användandet av anonymitetsservrar. 

Fredrik Stenberg (S), Emilia Hallin (S) samt Agneta Hansson (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Anette 
Lindgrens m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Anette Lindgrens m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 40 ja-röster och 20 nej-röster, 5 ledamöter avstår från 
att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 88 
Gymnasienämndens protokoll 2018-09-12 § 122 
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2018-08-09 
För- och grundskolenämndens protokoll 2018-06-13 § 118 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-05-17 
Nämnden för support och lokalers protokoll 2018-03-15 § 23 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-02-26 
Motion 7/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Gymnasienämnden 
För- och grundskolenämnden 
Nämnden för support och lokal 
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Voteringslista § 54 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik 
Lundberg (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 
Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 
Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Hallin 
(S), Evelina Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Marie Bergslycka (V),  
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 
 
 
Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Siri 
Almqvist (M), Sara-Mari Eriksson (M), Henry Andersson (M),  
 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Oscar Wellman (C), Maria 
Bernsson (C), Kjell Bergmark (C),   

Weidan Gong (V), 

Lena Forsman (KD), Charlotta Enqvist (KD), 

Gun Westin (L),  

Hans Brettschneider (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 
 
Avstår från att rösta: 
Katarina Larsson (C), Håkan Andersson (C),  
 
Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Stina Engström (L).  
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§ 55 Dnr KS 2018-000445 600 

Motion av Lena Sandberg (KD) och Lennart 
Hägglund (KD) om att införa webbfilter på 
skolornas datorer (33/18) 

Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Lena Sandberg (KD) samt 
kommunfullmäktigeledamoten Lennart Hägglund (KD) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att Skellefteå kommuns skoldatorer får ett 
webbfilter som är konfigurerat på så sätt att pornografi, spel (gambling) 
och försök till fildelning ska förhindras. 

Nämnden för support och lokaler beslutade 2018-09-13 § 88 att överlämna 
ett svar från förvaltningen som nämndens yttrande. I svaret anges att det 
finns ett säkerhetsfilter i alla kommunens datorer som blockerar skadlig 
kod, det vill säga sådant som kan vara skadligt för kommunens nätverk och 
IT-utrustning. Filtret reglerar bara de sidor som är en risk för kommunens 
IT-infrastruktur eftersom kommunens verksamheter har valt att hantera de 
etiska frågorna på annat sätt. Beslutet om särskilt filter på skolans datorer 
ligger på skolkontoret. Tekniskt sätt är det möjligt, men det föranleder 
merkostnader på uppskattningsvis 700 000 kronor årligen i form av ökad 
administration.  

För- och grundskolenämnden beslutade 2018-11-14 § 197 § 197 att 
avstyrka motionen, med hänvisning till ett yttrande från skolkontoret i 
vilket bland annat framförs att enligt skollagen ska skolans verksamhet vila 
på vetenskaplig grund. Det ställer stora krav på att skolan i sitt 
myndighetsutövande agerar sakligt och fattar beslut utifrån fakta. 
Skolkontoret följer forskning kring området runt filtrering och är väl insatt 
i det material som Skolverket tillhandahåller. I material som Skolverket 
hänvisar till i sitt arbete kring värdegrund är den forskning som visar att 
filter inte är en hållbar, långsiktig lösning, utan att filtrering tvärtom 
riskerar att problem, attityder och värdegrund inte diskuteras tillsammans 
av elever och vuxna. Skolkontoret håller dock med motionärerna om att det 
är av yttersta vikt att arbeta mot sexuella trakasserier och kränkningar och 
det sker kontinuerligt i skolans verksamheter genom ett aktivt 
värdegrundsarbete. 
 
Gymnasienämnden beslutade 2018-12-10 § 189 att avstyrka motionen, 
med hänvisning till ett yttrande från gymnasiekontoret i vilket bland annat 
framförs att forskning på området och Skolverkets material visar att filter 
inte är en hållbar, långsiktig lösning, utan att filtrering tvärtom riskerar att 
problem, attityder och värdegrund inte diskuteras tillsammans av elever 
och vuxna. Risken finns också att filtret döljer information som elever 
faktiskt ska ha tillgång till. Ytterligare något som talar mot ett filter är att 
det enbart fungerar på enheter som är uppkopplade till skolans nätverk, det 
vill säga inte på elevernas mobiltelefoner. Dessutom använder 
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gymnasiekontoret idag en ansvarsförbindelse för lån av skoldator av vilken 
det framgår att datorn inte får användas till något som bryter mot skolans 
värdegrund. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till yttrandena från nämnden för support 

och lokaler, gymnasienämnden samt för- och grundskolenämnden att 
betrakta som besvarad. 

2. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Reservation 
Charlotta Enqvist (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Lena Sandberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Charlotta Enqvists yrkande. 

 
Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD), Fredrik Stenberg (S) samt Anette Lindgren (M) 
yttrar sig. 
 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till yttrandena 
från nämnden för support och lokaler, gymnasienämnden samt för- och 
grundskolenämnden att betrakta som besvarad; samt att motionen 
föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Charlotta Enqvist (KD) samt Anette Lindgren (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Fredrik Stenberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Charlotta 
Enqvists m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Charlotta Enqvists m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 35 ja-röster och 24 nej-röster, 5 ledamöter avstår från 
att rösta, 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 89 
Gymnasienämndens protokoll 2018-12-10 § 189 
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2018-11-28 
För- och grundskolenämndens protokoll 2018-11-14 § 197 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Nämnden för support och lokalers protokoll 2018-09-13 § 88 
Förvaltningen för support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-08-28 
Motion 33/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Gymnasienämnden 
För- och grundskolenämnden 
Nämnden för support och lokaler 
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Voteringslista § 55 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik 
Lundberg (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 
Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 
Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Malin Berglund 
(S), Evelina Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Harriet 
Classon (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Marie Bergslycka (V). 

 
Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Anette Lindgren (M), Lenita 
Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Siri Almqvist (M), Sara-Mari 
Eriksson (M), Henry Andersson (M),  
 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Oscar Wellman (C), Maria 
Bernsson (C), Kjell Bergmark (C),   

Weidan Gong (V), 

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

Lena Forsman (KD), Charlotta Enqvist (KD),  
 
Gun Westin (L),  

Hans Brettschneider (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 
 
Avstår från att rösta: 
Katarina Larsson (C), Håkan Andersson (C),  
 
Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Stina Engström (L),  
 

Frånvarande: 
Micaela Löwenhöök (M). 
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§ 56 Dnr KS 2018-000553 050 

Motion av Andreas Löwenhöök (M) om att 
avsluta samarbetet med Fairtrade (48/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har inkommit 
med en motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun säger upp avtalet 
med Fairtrade; samt att kommunen inte särbehandlar Fairtrade vid inköp 
och upphandling utan behandlar det som vilket annat varumärke som helst. 

Kommunledningskontoret konstaterar att frågor om rättvis handel är 
viktiga framtidsfrågor. Dessa frågor kan dock bevakas även om kommunen 
inte är en Fairtrade City. Kommunledningskontoret föreslår därför att 
motionen bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-05, § 92, att nämnden för support 
och lokaler får i uppdrag att lämna förslag till framtida ambitionsnivå i 
samarbetet med Fairtrade. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Lenita Hellman 
(M), Siri Almqvist (M), Anette Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (M) 
samt Henry Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Annamaria Hedlund (S), Hans Brettschneider 
(MP), Erik Vikström (S), Agneta Hansson (V), Markku Abrahamsson 
(SD), Shervin Ahmadzadeh (L) samt Joakim Wallström (V) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Andreas Löwenhöök (M) samt Markku Abrahamsson (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar på följande tillägg till motionen 
”kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram egna riktlinjer för att främja 
Fairtrades intentioner.” 

Annamaria Hedlund (S), Hans Brettschneider (MP) samt Agneta Hansson 
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 1 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Andreas 
Löwenhööks m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Andreas Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 40 ja-röster och 24 nej-röster, 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer proposition på Markku Abrahamssons tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som avslår Markku Abrahamssons tilläggsyrkande 
röstar ja, den som stöder detsamma röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 48 ja-röster och 7 nej-röster, 9 ledamöter avstår från 
att rösta, 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 92 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-11 
Motion 48/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret 
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Voteringslista § 56 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik 
Lundberg (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 
Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 
Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Malin Berglund 
(S), Evelina Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lilliann Carlsten (S), Harriet 
Classon (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Kerstin Olofsson (L), Stina Engström (L), 

Hans Brettschneider (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 
 
Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Anette Lindgren (M), Lenita 
Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Siri Almqvist (M), Sara-Mari 
Eriksson (M), Henry Andersson (M),  
 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Oscar Wellman (C), Maria 
Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Katarina Larsson (C), Håkan Andersson 
(C), 

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

Gun Westin (L), Shervin Ahmadzadeh (L),  
 

Lena Forsman (KD), Charlotta Enqvist (KD),  
 
 
Frånvarande: 
Micaela Löwenhöök (M). 
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Voteringslista § 56 omröstningsresultat 2 

Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik 
Lundberg (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 
Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 
Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Malin Berglund 
(S), Evelina Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lilliann Carlsten (S), Harriet 
Classon (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Oscar Wellman (C), Kjell 
Bergmark (C), Katarina Larsson (C), Håkan Andersson (C), 

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Kerstin Olofsson (L), Stina Engström (L), 

Lena Forsman (KD), Charlotta Enqvist (KD),  
 
Hans Brettschneider (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 
 
Nej röstar:  
Sara-Mari Eriksson (M), 

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

Gun Westin (L). 
 
 
Avstår från att rösta: 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Anette Lindgren (M), Lenita 
Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Siri Almqvist (M), Henry 
Andersson (M),  
 
Maria Bernsson (C), 

Shervin Ahmadzadeh (L),  
 
 
Frånvarande: 
Micaela Löwenhöök (M). 
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§ 57 Dnr KS 2018-000728 109 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus 
Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
tydligare demokratiaspekt i vänortssamarbeten 
(57/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och 
Magnus Bergmark (SD) har inkommit med en motion i vilken föreslås att 
Skellefteå kommuns policy för vänortssamarbeten framgent ska vara att 
inte upprätta vänortssamarbeten med kommuner i länder som de facto inte 
är demokratiska (beslutspunkt 1); samt att Skellefteå kommun avbryter 
pågående vänortssamarbeten med kommuner som ligger i länder som de 
facto inte är demokratiska stater (beslutspunkt 2). 

Kommunledningskontoret anför att Skellefteå kommuns internationella 
strategi säger att frågor kring demokrati och jämställdhet beaktas i 
internationella utbyten. Kommunen kan med stöd av detta engagera sig i 
internationella samarbeten om syftet är att stödja lokal demokrati och 
lokalt självstyre. Genom att göra det så arbetar kommunen för 
målsättningen att förespråka vikten av ett demokratiskt och jämställt 
samhälle. 

Kommunledningskontoret har även kontaktat Internationellt centrum för 
lokal demokrati (ICLD) för att undersöka hur centret ser på att en svensk 
kommun kan bli utnyttjad i en annan stats propaganda ur 
demokratihänseende. 

ICLD uttryckte tydligt att de inte såg någon sådan risk. ICLD finns bland 
annat själva representerade i Kina, med ståndpunkten att det är väldigt 
viktigt att arbetet fortsätter med att påverka i en positiv demokratisk 
riktning. Den lokala nivån, anser ICLD, kan påverka den nationella nivån 
som på sikt kan leda till ökad demokrati. En svensk kommuns engagemang 
i tredje land ska ses som ett bidrag till den lokala rösten för att påverka den 
nationella nivån. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Markku Abrahamsson (SD) samt Markus Sehlstedt (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. Gun-Britt Holmlund (SD), Magnus 
Bergmark (SD) samt Linda Strandberg (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Markku Abrahamssons m fl yrkande. 
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Inlägg 
Markku Abrahamsson (SD), Kjell Bergmark (C), Tomas Marklund (S), 
Andreas Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD), Iosif Karambotis (S), 
Stina Engström (L), Hans Brettschneider (MP), Linda Strandberg (SD), 
Markus Sehlstedt (SD), Shervin Ahmadzadeh (L), Lorents Burman (S), 
Erik Vikström (S) samt Annica Bray (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Markku Abrahamsson (SD), Markus Sehlstedt (SD) samt Shervin 
Ahmadzadeh (L) yrkar bifall till motionen. 

Kjell Bergmark (C) yrkar bifall till motionens beslutspunkt 1 samt avslag 
på motionens beslutspunkt 2. 

Tomas Marklund (S), Lorents Burman (S) samt Erik Vikström (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD) samt Hans 
Brettschneider (MP) yrkar att Skellefteå kommun avslutar samtliga 
vänortssamarbeten utom det med Pardubice (Tjeckien), som ska utvecklas; 
att Skellefteå kommun inte ska använda vänorter som samarbetsform för 
utvecklingen av kommunens internationella arbete och därmed inte 
etablerar några nya vänortssamarbeten; att Skellefteå kommuns fokus för 
internationellt samarbete ska vara samverkansprojekt som gynnar 
kommunen, invånarna och näringslivet inom områdena 
verksamhetsutveckling, samhälls- och näringslivsutveckling, 
omvärldsbevakning och påverkansarbete; samt att motionen inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt övriga 
yrkanden var för sig, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs, varvid ordföranden meddelar att han först kommer att 
ställa kommunstyrelsens förslag mot Markku Abrahamssons m fl yrkande. 
Därefter kommer proposition att ställas på Kjell Bergmarks yrkande och 
därefter Andreas Löwenhööks m fl yrkande. Denna propositionsordning 
godkänns. 

Beslutsgång 2 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Markku 
Abrahamssons m fl yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 37 ja-röster och 8 nej-röster, 16 ledamöter avstår från 
att rösta, 4 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 3 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som avslår Andreas Löwenhööks yrkande röstar ja, den som stöder 
detsamma röstar nej”. 

Omröstningsresultat 3 
Vid voteringen avges 27 ja-röster och 16 nej-röster, 18 ledamöter avstår 
från att rösta, 4 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av 
till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 4 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som avslår Kjell Bergmarks yrkande röstar ja, den som stöder detsamma 
röstar nej”. 

Omröstningsresultat 4 
Vid voteringen avges 34 ja-röster och 9 nej-röster, 18 ledamöter avstår från 
att rösta, 4 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05, § 94 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-28 
Motion 57/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Kommunledningskontoret/internationella enheten 
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Voteringslista § 57 omröstningsresultat 2 

Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik 
Lundberg (S), Gunilla Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Malin Berglund (S), Evelina Fahlesson (S), Lars Lundmark 
(S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund (S), Annica Bray (S), Erik 
Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund 
(S), Lilliann Carlsten (S), Harriet Classon (S), Mats Ekman (S), Bertil 
Almgren (S), 

Sara-Mari Eriksson (M), 

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Hans Brettschneider (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 
 
Nej röstar:  
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

Shervin Ahmadzadeh (L), Gun Westin (L), Stina Engström (L), 

 
Avstår från att rösta: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Siri 
Almqvist (M),  

Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C), Oscar Wellman (C), Kjell 
Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Maria Bernsson (C), 

Kerstin Olofsson (L), 

Lena Forsman (KD), Charlotta Enqvist (KD). 

 
Frånvarande: 
Anna Lundström (S), Maria Granskär (S), 

Henry Andersson (M),  
 
Gabriella Rymark (C). 
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Voteringslista § 57 omröstningsresultat 3 

Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Fredrik Lundberg (S), Gunilla 
Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre 
Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), 
Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Malin Berglund (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Annica Bray (S), 
Erik Vikström (S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lilliann 
Carlsten (S), Harriet Classon (S), Mats Ekman (S),  

Sara-Mari Eriksson (M), 

Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), Jeanette 
Velander (V). 
 
Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Siri 
Almqvist (M), Sara-Mari Eriksson (M) 

Kerstin Olofsson (L), Gun Westin (L), Stina Engström (L), 

Lena Forsman (KD), Charlotta Enqvist (KD), 

Markus Sehlstedt (SD), 

Hans Brettschneider (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 
Avstår från att rösta: 
Jonna Lundgren (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Marklund (S), Lorents 
Burman (S), Bertil Almgren (S) 

Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C), Oscar Wellman (C), Kjell 
Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Maria Bernsson (C), 

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V),  

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Linda Strandberg (SD), 

Shervin Ahmadzadeh (L). 
 
Frånvarande: 
Anna Lundström (S), Maria Granskär (S), 

Henry Andersson (M),  
 
Gabriella Rymark (C). 
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Voteringslista § 57 omröstningsresultat 4 

Ja röstar: 
Jonna Lundgren (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Marklund (S), Lorents 
Burman (S), Bertil Almgren (S), Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), 
Fredrik Lundberg (S), Gunilla Lundström (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), 
Malin Berglund (S), Evelina Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Daniel 
Enwall (S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Valter Stenberg (S), 
Tomas Marklund (S), Lilliann Carlsten (S), Harriet Classon (S), Mats 
Ekman (S),  

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V). 

 
Nej röstar:  
Sara-Mari Eriksson (M), 

Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C), Oscar Wellman (C), Kjell 
Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Maria Bernsson (C), 

Stina Engström (L), 

Markus Sehlstedt (SD). 

 
Avstår från att rösta: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Siri 
Almqvist (M),  

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Linda Strandberg (SD), 

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Gun Westin (L),  

Lena Forsman (KD), Charlotta Enqvist (KD), 

Hans Brettschneider (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 

 
Frånvarande: 
Anna Lundström (S), Maria Granskär (S), 

Henry Andersson (M),  
 
Gabriella Rymark (C). 
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§ 58 Dnr KS 2018-000408 750 

Motion av Lars Åhman (L) om att stötta barn 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
och deras familjer (26/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (L) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att förbättra samordningen mellan kommun och 
landsting genom att konkreta handlingsplaner och/eller checklistor tas fram 
för fungerande kontakter kring barn med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning såsom autismspektrumtillstånd och Adhd/add. Berörda 
verksamheter handlar främst om BUP, habilitering, individ- och 
familjeomsorgen samt skolan (beslutspunkt 1); att fungerande rutiner 
upprättas mellan kommun och landsting för att snabbt förverkliga en plan 
för att skapa en fungerande familjesituation, där t ex rätt information ges 
till barnet respektive syskon och där utbildningsinsatser kan kombineras 
med avlastning (beslutspunkt 2); samt att i handlingsplan/checklista ingår 
att kommun och landsting snabbt tar in expertis utifrån när kompetens inte 
finns i de egna organisationerna till att genomföra kvalificerade 
utredningar och behandlingsarbete med barnets behov i centrum. Syftet är 
att förkorta perioder av oro för barn och familjer samt att de får möjlighet 
till bättre levnadssituation och ökad livskvalitet (beslutspunkt 3). 

Gymnasienämnden beslutade 2018-10-17 § 147 att tillstyrka motionens 
beslutspunkter 1 och 2, samt att beslutspunkten 3 är besvarad utifrån av 
nämnden vid sammanträdet mottagen redovisning. 

För- och grundskolenämnden beslutade 2018-10-24 § 176 tillstyrka 
motionens beslutspunkter 1 och 2, samt att beslutspunkten 3 besvaras 
genom att uppdra till Skellefteå kommuns representanter i Huvud-
överenskommelsen (HÖK) - barn och unga i det fortsatta arbetet ta med 
också vikten av motionens tredje yrkande. 

Socialnämnden beslutade 2018-12-20 § 210 att föreslå kommun-
fullmäktige anse motionen besvarad genom att föreslå den politiska 
styrgruppen i HÖK att ta fram ett förslag för att förbättra samordning och 
rutinerna mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå kommun uppmanar styrgruppen för 

Huvudöverenskommelsen (HÖK) - barn och unga (eller motsvarande 
funktion i den nya regionkommunens organisation) att ta fram förslag 
på hur kommun och landsting gemensamt ska säkra och följa upp att 
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer 
får information om den lagstiftning och de överenskommelser som 
gäller, samt att ta fram förslag på gemensamma rutiner som familjer 
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tidigt får kännedom om oavsett vilken förvaltning eller myndighet de 
möter först.  

2. Motionen är med detta att betrakta som bifallen. 

Inlägg 
Stina Engström (L), Iosif Karambotis (S), Ingegerd Saarinen (MP) samt 
Jeanette Velander (V) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå kommun uppmanar styrgruppen 
för Huvudöverenskommelsen (HÖK) - barn och unga (eller motsvarande 
funktion i den nya regionkommunens organisation) att ta fram förslag på 
hur kommun och landsting gemensamt ska säkra och följa upp att barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer får 
information om den lagstiftning och de överenskommelser som gäller, 
samt att ta fram förslag på gemensamma rutiner som familjer tidigt får 
kännedom om oavsett vilken förvaltning eller myndighet de möter först; 
samt att motionen är med detta att betrakta som bifallen. 

Stina Engström (L), Iosif Karambotis (S) samt Jeanette Velander (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 90 
Socialnämndens protokoll 2018-12-20 § 210 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-31 
För- och grundskolenämndens protokoll 2018-10-24 § 176 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-09-19 
Gymnasienämndens protokoll 2018-10-17 § 147 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-03 
Motion 26/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Socialnämnden 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Region Västerbotten/Styrgruppen för Huvudöverenskommelsen (HÖK) – 
barn och unga 
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§ 59 Dnr KS 2018-000532 001 

Motion av Håkan Andersson (C), Maria 
Sandström (C) och Carina Sundbom (C) om 
nämndsledamöter med särskilt geografiskt 
ansvar (44/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Andersson (C), Maria Sandström 
(C) och Carina Sundbom (C) har inkommit med en motion i vilken föreslås 
att en utredning ska göras om att skapa en organisation med geografiskt 
ansvariga i respektive nämnd. Förslaget innebär att det i nämnderna ska 
finnas ledamöter med särskilt ansvar för ett specifikt område som t ex 
Burträsk-Bygdsiljum, Lövånger, Jörn-Boliden osv. Dessa geografiska 
tvärgrupper skulle, enligt förslaget, kunna sammanträda en gång per termin 
för att stämma av olika frågor som berör flera nämnder. 

Kommunledningskontoret föreslår att det i dagsläget inte ska göras någon 
sådan utredning som föreslås i motionen. Däremot bör kommunens 
nämnder erinras om vikten att ha hela kommunen i fokus när viktiga 
utvecklingsfrågor hanteras. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Carina Sundbom (C) samt Charlotta Enqvist (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. Anna From-Lindqvist (C), Katarina 
Larsson (C), Oscar Wellman (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson 
(C), Maria Bernsson (C) samt Lena Forsman (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Carina Sundboms m fl yrkande. 

 

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Charlotta Enqvist (KD), Lorents Burman (S), Harriet 
Classon (S), Håkan Andersson (C), Maria Marklund (S),  Linda Strandberg 
(SD), Katarina Larsson (C), samt Anna From-Lindquist (C) yttrar sig 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Carina Sundbom (C), Charlotta Enqvist (KD), Katarina Larsson (C) samt 
Anna From-Lindqvist (C) yrkar bifall till motionen.  

Lorents Burman (S), Harriet Classon (S), Maria Marklund (S) samt Linda 
Strandberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carina 
Sundboms m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ” Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Carina Sundboms m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 52 ja-röster och 10 nej-röster, 3 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 91 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-11 
Motion 44/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Kommunledningskontoret 
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Voteringslista § 59 

Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik 
Lundberg (S), Gunilla Lundström (S), Anita Wallström (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 
Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 
Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Martin Hedqvist (S), Malin Berglund 
(S), Evelina Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lilliann Carlsten (S), Harriet 
Classon (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Siri 
Almqvist (M), Sara-Mari Eriksson (M), 

Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda Strandberg 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), 

Stina Engström (L), Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L),  

Hans Brettschneider (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 

Nej röstar:  
Carina Sundbom (C), Anna From-Lindqvist (C), Katarina Larsson (C), 
Oscar Wellman (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Maria 
Bernsson (C), 

Gun Westin (L),  

Lena Forsman (KD), Charlotta Enqvist (KD). 

 
Frånvarande: 
Henry Andersson (M),  

Agneta Hansson (V), 

Magnus Bergmark (SD). 
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§ 60 Dnr KS 2018-000570 720 

Motion av Lars Åhman (L) om att Silviacertifiera 
äldreomsorgen (51/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (L) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att ett mål fastställs om att Silviacertifiera 
särskilda boenden, dagverksamhet, hemtjänst och biståndshandläggare i 
Skellefteå kommun. Silviacertifiering innebär att all personal inom en viss 
boende, oavsett arbetsuppgifter i övrigt, blir utbildade i demensvård. 
Certifikatets giltighetstid är tre år, därefter förnyas det genom 
kompletterande utbildning. 

Socialnämnden beslutade 2018-12-20 § 211 att föreslå att motionen avslås, 
med hänvisning till en certifiering inte kommer att medföra ett mervärde 
för kommuninnevånare eller äldreomsorgens verksamhet. De för en 
certifiering nödvändiga resurserna kan istället läggas på att genomföra och 
utveckla befintlig kompetensförsörjningsplan. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Kerstin Olofsson (L), Iosif Karambotis (S), Lena Forsman (KD), Hans 
Brettschneider (MP), Gunilla Lundström (S) samt Andreas Löwenhöök 
(M) yttrar sig 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Kerstin Olofsson (L), Lena Forsman (KD) samt Andreas Löwenhöök (M) 
yrkar att socialnämnden får till uppgift att arbeta in relevanta 
målformuleringar från Silviacertifieringen vid revidering av 
äldreomsorgens kompetensförsörjningsplan; samt att motionen i övrigt 
anses besvarad. 

Iosif Karambotris (S), Hans Brettschneider (MP) samt Gunilla Lundström 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsen förslag samt Kerstin 
Olofssons m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Kerstin Olofssons m fl yrkande röstar nej”. 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 49  
Kommunfullmäktige 2019-02-27 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 36 ja-röster och 25 nej-röster, 4 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 93 
Socialnämndens protokoll 2018-12-20 § 211 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-11-15 
Motion 51/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Socialnämnden 
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Voteringslista § 60 

Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik 
Lundberg (S), Gunilla Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Martin Hedqvist (S), Malin Berglund (S), Evelina Fahlesson 
(S), Lars Lundmark (S), Daniel Sjögen (S), Maria Marklund (S), Annica 
Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), 
Tomas Marklund (S), Lilliann Carlsten (S), Harriet Classon (S), Mats 
Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Hans Brettschneider (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Siri 
Almqvist (M), Sara-Mari Eriksson (M), 

Carina Sundbom (C), Anna From-Lindqvist (C), Katarina Larsson (C), 
Oscar Wellman (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Maria 
Bernsson (C), 

Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda Strandberg 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), 

Stina Engström (L), Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Gun 
Westin (L),  

Lena Forsman (KD), Charlotta Enqvist (KD). 

 
Frånvarande: 
Anita Wallström (S) 

Henry Andersson (M),  

Agneta Hansson (V), 

Magnus Bergmark (SD). 
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§ 61 Dnr KS 2018-000861 214 

Detaljplan för del av Anderstorpsgården 3 och 
4 inom stadsdelen Anderstorp, antagande 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-12-13 § 280 att föreslå 
kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för Anderstorpsgården 3 
och 4 inom stadsdelen Anderstorp, Skellefteå. Syftet med planen är att 
möjliggöra byggnation av bostäder i form av flerfamiljshus och radhus i 
varierande storlek. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för del av Anderstorpsgården 3 och 4 inom stadsdelen 
Anderstorp fastställs enligt bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-13 § 
280. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 80 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-12-13 § 280 
Förslag till detaljplan 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Lantmäterimyndigheten 
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§ 62 Dnr KS 2018-000756 700 

Rekommendation till beslut om framtida 
struktur för samverkan avseende vård och 
omsorg 

Sammanfattning  
Den politiska styrgruppen för projektet ”Regionkommun 2019” har 
rekommenderat kommunerna i Västerbottens län samt Västerbottens läns 
landsting att besluta om huvuddragen i ett förslag till utvecklad struktur för 
samverkan mellan huvudmännen avseende vård- och omsorg, samt direktiv 
för ett implementeringsprojekt. 

Socialnämnden beslutade 2018-12-20 § 206 att föreslå kommun-
fullmäktige tillstyrka föreslaget, och godkänna förslaget till direktiv för 
implementeringsprojektet. Nämnden betonade vikten av att nuvarande 
organisation ÖK (Huvudöverenskommelsen med landstinget) kvarstår i 
den nya regionbildningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Föreslagen samverkansstruktur tillstyrks. 

2. Förslaget till direktiv för implementeringsprojekt godkänns. 

3. Kommunfullmäktige betonar vikten av att nuvarande organisation 
HÖK (Huvudöverenskommelsen med landstinget) kvarstår i den nya 
regionbildningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 87 
Socialnämndens protokoll 2018-12-20 § 206 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-12-10 
Skrivelse från Västerbottens läns landsting med bilagor 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
Region Västerbotten 
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§ 63 Dnr KS 2018-000857 042 

Omföring av budgetramar mellan 
kommunledningskontoret och support och 
lokaler 

Sammanfattning  
Kommunledningskontoret har, tillsammans med fastighetskontoret på 
support och lokaler, gått igenom de lokalhyror som förvaltningen betalar. 
Detta resulterade i ett förslag på omföring av budgetram och kostnader för 
lokaler som inte har någon direkt anknytning till kommunlednings-
kontorets verksamhet och därför förvaltas bättre av support och lokaler. 
Lokalerna är en datasal i stadshuset, PRO:s lokal på Seminariegatan, 
Demografiska på Skolgatan och en butik i Kalvträsk. Total kostnad cirka 
1,2 miljoner kronor. 

Sekretariatet har från 2018-07-01 organisatoriskt flyttats från 
kommunledningskontoret till support och lokaler. När beslut om omföring 
av budget för detta togs var underlaget felaktigt. En korrigering är 
nödvändig på 645 000 kronor från support och lokaler till 
kommunledningskontoret från 2019 och framåt. 

Nettot av dessa ramförändringar ger att 555 000 kronor föreslås omföras 
från kommunstyrelsen till nämnden för support och lokaler från budget 
2019 och framåt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
550 000 kronor av budgetramen 2019 och framåt överförs från 
kommunstyrelsen till nämnden för support och lokaler. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-15 § 26 
Förvaltningen för support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-12-14 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Nämnden för support och lokaler 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Budget och bokslut 
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§ 64 Dnr KS 2018-000732 107 

Förslag till ändring av konsortialavtal, 
ägardirektiv och bolagsordning för Skellefteå 
museum AB 

Sammanfattning  
Som ett led i bildandet av en regionkommun har förslag till konsortialavtal, 
ägardirektiv och bolagsordning för Skellefteå Museum AB upprättats. 
Dessa omfattar endast de ändringar som är nödvändiga för att bolagen ska 
kunna övertas av regionkommunen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning för Skellefteå Museum AB 
enligt Region Västerbottens förslag godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 77 
Region Västerbottens skrivelse med förslag till nya bolagsdokument 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Region Västerbotten 
Skellefteå museum AB 
Kommunledningskontoret/chefcontroller 
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§ 65 Dnr KS 2018-000733 107 

Förslag till ändring av konsortialavtal, 
ägardirektiv och bolagsordning för 
Västerbottensteatern AB 

Sammanfattning  
Som ett led i bildandet av en regionkommun har förslag till konsortialavtal, 
ägardirektiv och bolagsordning för Västerbottensteatern AB upprättats. 
Dessa omfattar endast de ändringar som är nödvändiga för att bolagen ska 
kunna övertas av regionkommunen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning för Västerbottensteatern 
AB enligt Region Västerbottens förslag godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 78 
Region Västerbottens skrivelse med förslag till nya bolagsdokument 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Region Västerbotten 
Västerbottensteatern AB 
Kommunledningskontoret/chefcontroller 
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§ 66 Dnr KS 2018-000734 107 

Förslag till ändring av konsortialavtal, 
ägardirektiv och bolagsordning för 
Norrbotniabanan AB 

Sammanfattning  
Som ett led i bildandet av en regionkommun har förslag till konsortialavtal, 
ägardirektiv och bolagsordning för Norrbottniabanan AB upprättats. Dessa 
omfattar endast de ändringar som är nödvändiga för att bolagen ska kunna 
övertas av regionkommunen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning för Norrbottniabanan AB 
enligt Region Västerbottens förslag godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 79 
Region Västerbottens skrivelse med förslag till nya bolagsdokument 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Region Västerbotten 
Norrbotniabanan AB 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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§ 67 Dnr KS 2018-000858 190 

Ändring av namnet för gemensam 
överförmyndarnämnd 

Sammanfattning  
Den gemensamma överförmyndarnämnden beslutade 2018-12-11 § 109 att 
föreslå kommunfullmäktige att nämnden byter namn till ”Gemensam 
överförmyndarnämnd för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och 
Arvidsjaur kommun”. Detta med anledning av att Arvidsjaurs kommun 
kommer att ingå i nämnden från och med 2019-01-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Gemensam överförmyndarnämnd för Arjeplog, Norsjö, Malå och 

Skellefteå byter namn till ”Gemensam överförmyndarnämnd för 
Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur kommun”. 

2. Namnbytet gäller från och med 2019-04-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 81 
Gemensamma överförmyndarnämndens protokoll 2018-12-11 § 109 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-07 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Gemensam överförmyndarnämnd 
Arjeplog kommun 
Arvidsjaur 
Norsjö kommun 
Malå kommun 
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§ 68 Dnr KS 2018-000890 720 

Avgiftsfri buss inom kommunen för 
färdtjänstberättigade 

Sammanfattning  
Socialnämnden beslutade 2018-12-20 § 201 att föreslå kommun-
fullmäktige förlänga pågående försöksverksamhet med avgiftsfri buss 
inom kommunen för färdtjänstberättigade till och med 2019-12-31.  

Försöksverksamheten har pågått sedan 2014-04-01, och var från början 
avsett att pågå i två år, det har dock förlängts vid olika tillfällen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-12 § 416 att försöket utvidgas till 
att gälla inom hela kommunen, inte enbart inom stadstrafiken. 
Försöksverksamheten finansieras inom socialnämndens budgetram. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Försöksverksamheten med avgiftsfri buss inom kommunen för 

färdtjänstberättigade förlängs till och med 2019-12-31. 

2. Försöksverksamheten skall vara utvärderad 2019-10-31. 

3. Försöksverksamheten skall avslutas 2019-12-31. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Gun-Britt Holmlund (SD), Hans Brettschneider 
(MP) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att försöksverksamheten med avgiftsfri buss 
inom kommunen för färdtjänstberättigade förlängs till och med 2019-12-
31; samt att försöksverksamheten skall avslutas 2019-12-31. 

Andreas Löwenhöök (M), Hans Brettschneider (MP) samt Iosif 
Karambotis (S) yrkar på följande tillägg till kommunstyrelsens förslag 
”Försöksverksamheten skall vara utvärderad 2019-10-31”.’ 

Gun-Britt Holmlund (SD) yrkar att inga nya färdtjänstkort skall utfärdas 
samt att försöksverksamheten skall avslutas nu till förmån för en 
utvärdering. 

Iosif Karambotis (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång – övergripande 
Ordföranden meddelar att han första kommer att ställa proposition på 
kommunstyrelsens förslag samt Gun-Britt Holmlunds yrkande. Om 
kommunstyrelsens förslag vinner bifall kommer därefter proposition att 
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ställas på Andreas Löwenhööks m fl tilläggsyrkande. Denna 
propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Gun-
Britt Holmlunds yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige  
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Andreas Löwenhööks m fl tilläggs-
yrkande, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 83 
Socialnämndens protokoll 2018-12-20 § 210 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-04 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 69 Dnr KS 2018-000891 706 

Upphävande av beslut om avgift för 
matkostnad i barn- och ungdomsboende enligt 
LSS 9 § 8 p 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-13 § 45 om en avgift för måltider 
vid beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 9 § 8 pkt.  

Socialnämnden beslutade 2018-12-20 § 202 att föreslå att beslutet 
upphävs, då det inte varit möjligt att tillämpa detsamma. Vårdnadshavares 
ersättningsskyldighet bedöms redan vara reglerat i 20 § LSS. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-13 § 45 upphävs. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 84 
Socialnämndens protokoll 2018-12-20 § 202 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-26 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-13 § 45 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 70 Dnr KS 2018-000889 706 

Avgifter för mat vid grupp- och servicebostad 
samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 
LSS 

Sammanfattning  
Socialnämnden beslutade 2018-12-20 § 199 att föreslå kommunfullmäktig 
fastställa avgifter för måltider vid grupp- och servicebostäder samt 
korttidsvistelse för perioden 2019-04-01 – 2020-03-31.  

Socialnämnden anför att matkostnader är något den enskilde själv ska 
betala för när personen ifråga vistas i en grupp- och servicebostad eller vid 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Den enskilde bör därmed ersätta 
kommunen för kostnader för måltider i anslutning till insatser. Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger inga anvisningar om 
hur avgifter för måltider ska beräknas. Utgångspunkt blir då att kommunen 
beslutar om måltidspriser utifrån beräkningsgrunder som bygger på 
skälighet och kommunens självkostnad. Brukare betalar bara avgift för de 
gemensamma måltider de äter när de är på boendet eller vistas på 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 

Matkostnaden är beräknad med utgångspunkt från Konsumentverkets 
beräkning för utgiftsposten livsmedel normalkost för vuxna, alla mål äts 
hemma samt med beaktande av skälighet och kommunens självkostnad.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avgifter för måltider vid grupp- och servicebostäder samt 

korttidsvistelse fastställs till 

 Frukost  17 kronor 

 Lunch  26 kronor 

 Mellanmål  9 kronor 

 Middag vardag (sön.-tor.) 34 kronor 

 Middag helg (fre.-lör.) 48 kronor 

2. De nya avgifterna gäller från och med 2019-04-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 85 
Socialnämndens protokoll 2018-12-20 § 199 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-11-05 
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2019-02-06 § 11 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 62  
Kommunfullmäktige 2019-02-27 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
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§ 71 Dnr KS 2018-000888 706 

Avgifter för mat vid korttidsvistelse och 
korttidstillsyn enligt LSS 

Sammanfattning  
Socialnämnden beslutade 2018-11-20 § 198 att föreslå kommun-
fullmäktige fastställa avgifter för mat vid korttidsvistelse och 
korttidstillsynd enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Matkostnaden är beräknad utifrån Konsumentverkets beräkning för 
utgiften livsmedel normalkost för barn. Förälder/vårdnadshavare betalar 
bara avgift för de måltider barnet/ungdomen äter under korttidsvistelse 
eller korttidstillsyn. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avgifter för måltider vid korttidsvistelse samt korttidstillsyn enligt LSS 

fastställs till: 

 Ålder 0 – 1 år: 

    Frukost 6 kronor 

    Lunch 8 kronor 

    Mellanmål 3 kronor 

    Middag  11 kronor 

 Ålder 2 – 5 år: 

    Frukost 7 kronor 

    Lunch 11 kronor 

    Mellanmål 4 kronor 

    Middag 15 kronor 

 Ålder 6 – 12 år: 

  Frukost 12 kronor 

  Lunch 18 kronor 

    Mellanmål 6 kronor 

    Middag  24 kronor 
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 Ålder 13 – 15 år: 

    Frukost 15 kronor 

    Lunch 23 kronor 

    Mellanmål 8 kronor 

   Middag  30 kr 

 Ålder 16 år och äldre 

  Frukost 17 kronor 

  Lunch 26 kronor 

    Mellanmål 9 kronor 

    Middag  34 kronor 

2. De nya avgifterna gäller från och med 2019-04-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 86 
Socialnämndens protokoll 2018-12-20 § 198 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-11-05 
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2019-02-06 § 11 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådets protokoll 
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§ 72 Dnr KS 2019-000055 024 

Tillämpningsanvisningar för 
pensionsbestämmelser PBF och OPF-KL 18 för 
förtroendevalda i Skellefteå kommun 

Sammanfattning  
Personalnämnden beslutade 2019-01-30 § 13 att föreslå 
kommunfullmäktige anta tillämpningsanvisningar för 
pensionsbestämmelser för PBF och OPF-KL 18 att gälla from 2019-03-01. 

Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda invalda före 2014 tillhör 
pensionsbestämmelserna PBF (Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda). 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-14 § 231, att anta OPF-KL 14 
(Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda) att 
gälla fr o m 2015-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18 § 323, att anta reviderade 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL 18) med samma ändring som 2014, att två basbelopp ska undantas från 
samordning istället för ett. OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som 
tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträdde vid valet 2018 och inte 
tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Tillämpningsanvisningarna syfte är att precisera och underlätta 
tillämpningen av PBF och OPF-KL i Skellefteå kommun och innehåller 
riktlinjer för den praktiska hanteringen av de olika förmånerna samt 
förtydliganden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tillämpningsanvisningarna för pensionsbestämmelser för PBF och 

OPF-KL 18 antas enligt personalnämndens beslut 2019-01-230 § 13. 

2. Tillämpningsanvisningarna gäller fr o m 2019-03-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05, § 102 
Personalnämndens protokoll 2019-01-30 § 13 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2019-01-10 
Tillämpningsanvisningar 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Personalnämnden 
Samtliga nämnder 
Lönecenter förtroendevalda  
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§ 73 Dnr KS 2019-000093 102 

Val av lekmannarevisorer i kommunens bolag 
2019-2022 

Sammanfattning  
Kommunen ska utse lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. 
Lekmannarevisorer i de kommunala bolagen ska väljas ur kretsen av 
förtroendevalda revisorer i kommunen. Kommunrevisionen har upprättat 
förslag till fördelning. Kommunrevisionen har inte utsett någon 
lekmannarevisor i Västerbottensteatern AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande val görs för mandatperioden 2019-2022 

Bolag   Lekmannarevisor 

Skellefteå Stadshus AB Thomas Lundström 
   Maggie Zingmark (ersättare) 

Industrihus, koncern Thomas Nordenstam 
   Ola Burström (ersättare) 

Skellefteåbostäder, koncern Ola Burström 
   Thomas Nordenstam (ersättare) 

Skellefteå Buss, koncern Philip Cohen 
   Toseef Javaid (ersättare) 

Skellefteå City Airport AB Toseef Javaid 
   Philip Cohen (ersättare) 

Skellefteå Kraft AB, koncern Thomas Lundström 
   Philip Cohen (ersättare) 

Science City AB Maggie Zingmark 
   Siv Jalonen (ersättare) 

Skellefteå Museum AB Siv Jalonen 
Skellefteå Museum, stiftelse Maggie Zingmark (ersättare) 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens protokoll 2019-02.08, § 3 
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______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunrevisionen 
Berörda bolag 
Valda revisorer 
Lönecenter förtroendevalda 
Ansvarig för Troman 
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§ 74 Dnr KS 2019-000085 102 

Avsägelse från Inger Lindström (SD) av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Inger Lindström (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Inger Lindström (SD) befrias från uppdraget. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 
för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Inger Lindström 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Inger Lindström 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
Länsstyrelsen 
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§ 75 Dnr KS 2019-000102 102 

Avsägelse från Nils E Vesterberg (M) av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Nils E Vesterberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
3. Nils E Vesterberg (M) befrias från uppdraget. 

4. Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 
för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Nils E Vesterberg 2019-02-11 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Nils E Vesterberg 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
Länsstyrelsen 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 70  
Kommunfullmäktige 2019-02-27 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 76 Dnr KS 2019-000103 102 

Avsägelse från Nils E Vesterberg (M) av 
uppdraget som styrelseledamot i Skellefteå 
Kraft AB och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Nils E Vesterberg (M) har avsagt sig uppdragen som styrelseledamot i 
Skellefteå Kraft AB för uppdraget som löper till 2019-04-14 samt för 
uppdraget med mandatperioden 2019-04-15 – 2023-04-14. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Nils E Vesterberg (M) befrias från uppdragen. 

2. Micaela Löwenhöök (M) utses till ny styrelseledamot i Skellefteå Kraft 
AB för tiden till 2019-04-14 

3. Lenita Hellman (M) utses till ny styrelseledamot i Skellefteå Kraft AB 
för tiden 2019-04-15 – 2023-04-14. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Nils E Vesterberg 2019-02-11 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Kraft AB 
Skellefteå Stadshus AB 
Micaela Löwenhöök 
Lenita Hellman  
Nils E Vesterberg 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 77 Dnr KS 2019-000104 102 

Avsägelse från Nils E Vesterberg (M) av 
uppdraget som styrelseledamot i Energiservice 
Skellefteå AB och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Nils E Vesterberg (M) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i 
Energiservice Skellefteå AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Nils E Vesterberg (M) befrias från uppdraget. 

2. Fyllnadsval förrättas vid ett senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Nils E Vesterberg 2019-02-11 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Kraft AB 
Skellefteå Stadshus AB 
Nils E Vesterberg 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 78 Dnr KS 2019-000115 102 

Avsägelse från Nils E Vesterberg (M) av 
uppdraget som styrelseledamot i Skellefteå 
Kulturhus AB 

Sammanfattning  
Nils E Vesterberg (M) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i 
Skellefteå Kulturhus AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Nils E Vesterberg (M) befrias från uppdraget.  

2. Micaela Löwenhöök (M) utses till ny styrelseledamot i Skellefteå 
Kulturhus AB för tiden 2019-04-15 – 2023-04-14. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Nils E Vesterberg 2019-02-11 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Kulturhus AB 
Skellefteå Stadshus AB 
Micaela Löwenhöök 
Nils E Vesterberg 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 79 Dnr KS 2019-000016 101 

Remisser  
 Dnr 2019-46 170 

Motion av Charlotta Enqvist (KD) att utrusta räddningstjänsten med 
naloxon (5/19) 

 Dnr 2019-60 109 

Motion av Shervin Ahmadzadeh (L) om politisk samverkan mot extremism 
(6/18) 

 Dnr 2019-81 291 

Motion av Anette Lindgren (M), Gabriella Rymark (C), Stina Engström 
(L) och Charlotta Enqvist (KD) om enskilda duschplatser i 
Lejonströmsskolans idrottshall (7/19) 

 Dnr 2019-87 109 

Motion av Micaela Löwenhöök (M) om möjlighet att jämföra 
välfärdstjänster (8/19) 

 Dnr 2019-92 109 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 
Strandberg (SD) Marcus Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
sökbarhet för allmänheten av motioner, interpellationer och 
medborgarförslag (9/19) 
 
 Dnr 2019-108 109 
 
Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 
Strandberg (SD), Magnus Bergmark (SD) och Marcus Sehlstedt (SD) om 
bidragsfinansiering av etniska föreningar (10/19) 
 
 Dnr 2019-116 750 
 
Motion av Andreas Löwenhöök (M), Håkan Andersson (C), Christina 
Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD) om att erbjuda skyddat boende för 
alla som utsätts för våld i nära relationer (11/19) 
 
______________________________________________________ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 80 Dnr KS 2019-000074 101 

Delgivningar  
 Dnr 2019-63 315 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-01-28, § 27, om 
dygnsabonnemang personalparkering. 

 Dnr 2018-875 400 

Bygg- och miljönämndens beslut 2019-01-22, § 9, om rättelse av beslut om 
uppräkning av taxa för livsmedelskontroll. 

 Dnr 2019-62 450 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-01-28, § 19, om justering av 
avfallstaxan utifrån årlig omräkning av avfallsskatt. 

 Dnr 2018-854 170 

Tekniska nämndens beslut 2018-12-10, § 283, om taxa för 
räddningstjänsten 2019. 

 Dnr 2019-88 400 

Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-13, § 267, om uppräkning av 
taxa inom miljöbalkens område. 

 Dnr 2019-49 102 

Länsstyrelsens beslut 2019-02-14 där Carin Hasslow (L) har utsetts till ny 
ersättare i kommunfullmäktige. 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 

 


