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Beslutande 

 
Övriga deltagande 
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Justerare Stefan Anundi samt Maria Bernsson Paragrafer 81-112 
Ersättare Stina Engström samt Petter Ershag             § 104 justeras separat och redovisas 
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Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Tomas Marklund, ordförande, ej §§ 91 - 93 Johan Forssell, sekreterare 
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Kerstin Olofsson, ordförande, §§ 91 - 93 
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Underskrift ……………………………………. 
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 Utdragsbestyrkande 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2  
Kommunfullmäktige 2019-04-02 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutande 
Jasmine Ravaghi (S) 
Magnus Nilsson (S) 
Daniel Ådin (S) §§ 81 – 96 
Anna Lundström (S) §§ 81- 94 
Felicia Lundmark (S) §§ 81 – 95 
Carina Lundmark (S) 
Pierre Lidström (S) 
Ann Åström (S) §§ 81 - 96 
Sara Keisu (S) 
Iosif Karambotis (S) 
Tomas Teglund (S) 
Annamaria Hedlund (S) 
Kenneth Fahlesson (S) 
Maria Granskär (S) 
Annica Bray (S) 
Erik Vikström (S) §§ 81 - 95 
Lorents Burman (S) 
Valter Stenberg (S) 
Tomas Marklund (S), ej §§ 91 - 93 
Mats Ekman (S) 
Bertil Almgren (S) 
Johan Söderberg (M) §§ 81 – 97 
Micaela Löwenhöök (M), §§ 81 – 94 
Anette Lindgren (M) 
Lenita Hellman (M) §§ 95 – 112 
Andreas Löwenhöök (M) 
Stefan Anundi (M) 
Henry Andersson (M) 
Carina Sundbom (C) 
Gabriella Rymark (C) §§ 81 - 90 
Katarina Larsson (C) 
Maria Bernsson (C) 
Kjell Bergmark (C) 
Agneta Hansson (V) 
Joakim Wallström (V) §§ 81 – 96 
Jeanette Velander (V) 
Lova Torstensson (V) 
Torbjörn Häggmark (V) 
Weidan Gong (V) 
Markku Abrahamsson (SD) 
Magnus Bergmark (SD) 
Gun-Britt Holmlund (SD) 
Markus Sehlstedt (SD) 
Linda Strandberg (SD) 
Petter Ershag (KD) 
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Charlotta Enqvist (KD) 
Kerstin Olofsson (L) 
Shervin Ahmadzadeh (L) 
Christina Soldan (L) 
Stina Engström (L) 
Hans Brettschneider (MP) 
Linnea Öhman (MP) §§ 81 - 95 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Sjögren (S) för Daniel Ådin (S) §§ 97 - 112 
Fredrik Lundberg (S) för Kamel Mnad (S) 
Peter Stensmar (S) för Gunilla Lundström (S) 
Jonna Lundgren (S) för Anna Lundström (S) §§ 95 – 112 
Elsy Larsson (S) för Felicia Lundmark (S) §§ 96 – 112 
Lillian Carlsten (S) för Emilia Hallin (S) 
Lars Lundmark (S) för Evelina Fahlesson (S) 
Harriet Classon (S) för Robert Eskelinen (S) 
Martin Hedqvist (S) för Daniel Enwall (S) 
Simon Rilfors (S) för Maria Marklund (S) 
Martin Eliasson (S) för Erik Vikström (S) §§ 96 – 112 
Malin Berglund (S) för Fredrik Stenberg (S) 
Anita Wallström (S) för Gunilla Andersson (S) 
Albin Kristiansson (M) för Kaisa Edström (M) 
Gunnar Fransson (M) för Micaela Löwenhöök (M) §§ 95 – 112 
Gunnar Fransson (M) för Lenita Hellman (M) §§ 81 – 94 
Kjell Lindström (M) för Ramona Dolan (M) 
Oscar Wellman (C) för Pär Brubäcken (C) §§ 81 - 94 
Anna From-Lindqvist (C) för Håkan Andersson (C), ej § 97 
Marie Bergslycka (V) för Joakim Wallström (V) §§ 97 - 112 
Ingegerd Saarinen (MP) för Linnea Öhman (MP) §§ 96 - 112 
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§ 81 Dnr KS 2019-000259 009 

Förändring av dagordningen 
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Marklund (S) meddelar att det på 
dagenordningen finns upptaget ärendet ” Fråga av Shervin Ahmadzadeh 
(L) om samverkansprotokollet som hänvisades till i interpellationssvaret 
om personalens delaktighet i flytten av brandstationen”. Då frågeställaren 
har återkallat frågan föreslås att ärendet stryks från dagordningen. 
 
På dagordningens finns även ärendet ”Komplettering av beslut om val av 
lekmannarevisorer i kommunens bolag 2019 – 2022” upptaget, ett ärende 
som på grund av ett missförstånd upptogs på dagordningen varför det 
föreslås att ärendet stryks från dagordningen. 
 
Ärendet ” Val av styrelser och lekmannarevisorer i hel- och delägda bolag 
inom Skellefteå Stadhus AB koncernen för mandatperioden 2019-2022 
(gäller bolagen  Skellefteå Kraft  AB, Skellefteå Industrihus AB, Skellefteå 
buss AB och Skelleftebostäder AB)” föreslås få följande rubrik ” Val av 
styrelser, bolagsstämmoombud och lekmannarevisorer i hel- och delägda 
bolag inom Skellefteå Stadhus AB koncernen för mandatperioden 2019-
2022 (gäller bolagen  Skellefteå Kraft  AB, Skellefteå Industrihus AB, 
Skellefteå buss AB och Skelleftebostäder AB) m fl bolag”. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förändringarna av dagordningen godkännes. 

 
______________________________________________________ 
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§ 82 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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§ 83 Dnr KS 2019-000143 170 

Fråga av Lova Torstensson (V) om beredskap 
för att bekämpa skogsbränder 
Kommunfullmäktigeledamoten Lova Torstensson (V) har till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Vi minns sommaren 2018 för värmen och skogsbränderna. Även om vissa 
lärdomar hade dragits sedan den stora skogsbranden i Västmanland 2014 
så räckte inte resurserna till för att bekämpa bränderna och bedömningen är 
att mer måste göras för att möta framtida utmaningar.  
 
Ett arbete pågår just nu i Skellefteå kommun för att se över sina resurser, 
hur civilsamhällets resurser kan utnyttjas samt om det behövs någon form 
av skogsbrandvärn i kommunen. Skogsbrandssäsongen närmar sig och 
med anledning av ovanstående vill jag ställa frågan:  
 
- Hur går arbetet och har man kommit fram till några slutsatser?” 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sara Keisu (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Flera av de brister och förbättringsområden som identifierades efter 
skogsbranden i Västmanland 2014 återfinns även vid utvärderingarna av de 
större skogsbränderna 2018. Förslag på åtgärder återfinns även i 
regeringsutredningen "En effektivare kommunal räddningstjänst" SOU 
2018:54. Räddningstjänsten i Skellefteå har följt utvärderingarna och gjort 
flera förändringar och förbättringar sedan 2014. 
 
Bland annat sker sedan 2016 en systematisk bevakning av 
skogsbrandrisken i kommunen, och vid hög brandrisk kommuniceras 
denna dagligen till samtliga befäl tillsammans med inriktningsbeslut om 
hur risken ska hanteras och vilka förberedelser som ska genomföras. 
 
De taktiska möjligheterna att släcka en skogsbrand har under perioden 
ökats genom förbättrad utrustning och ett effektivare användande av viss 
typ av utrustning som exempelvis terrängfordon, slang och pumpar. 
Förbättringar har även gjorts för att förbättra arbetsmiljön under 
släckningsarbetet genom lättare andningsskydd och att en del utrustning 
finns lastade i ryggsäckar. 
 
Utredningarna av skogsbränderna har även påtalat att nyttjandet av privata 
aktörer och frivilliga kunnat organiseras och förberetts på ett bättre sätt. 
Med anledning av det har räddningstjänsten tagit fram ett förslag på 
inrättande av ett skogsbrandvärn som skulle öka de personella resurserna 
som kan användas vid en skogsbrand. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2019-03-05 att föreslå kommunfullmäktige att införa ett 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7  
Kommunfullmäktige 2019-04-02 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

skogsbrandvärn för Skellefteå kommun, så nu inväntas beslut från 
kommunfullmäktige.  
 
Ett skogsbrandvärn är på många sätt likt ett räddningsvärn som det i 
Kalvträsk. Personalen som ingår i värnet tas ut på tjänsteplikt i händelse av 
ett larm men har ingen beredskap. Personal skulle förberedas med bland 
annat övning, utbildning och viss utrustning. Den största skillnaden mellan 
det skogsbrandvärn som föreslås inrättas och räddningsvärnet i Kalvträsk 
är att skogsbrandvärnet inte är knuten till en geografisk plats annat än 
Skellefteå kommun. Detta kan göras i och med att skogsbrandvärnets 
funktion tillåter längre förflyttningstider än för räddningsvärnet eftersom 
det kan fungera som avlösning efter den initiala släckinsatsen eller att 
personalantalet behöver ökas vid en släckinsats. Att inte skogsbrandvärnet 
är knutet till någon närmare plats förespås även underlätta 
rekryteringsarbetet. 
 
Det är mycket svårt att uppskatta möjligheten att rekrytera personal till 
skogsbrandvärnet men en förhoppning är att rekrytera 25-30 personer 
årligen under en treårsperiod då värnet är under uppbyggnad. Om 
kommunfullmäktige bifaller införandet av skogsbrandvärnet kan 
rekrytering initieras omgående och värnet vara i bruk till sommaren 2019.” 
 
Inlägg 
Lova Torstensson (V) samt Sara Keisu (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 84 Dnr KS 2019-000185 600 

Fråga av Shervin Ahmadzadeh (L) om 
gymnasieelevernas avslutning på torget 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till 
gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Varje år arrangeras det fest för avgående anställda som går i pension där 
det bjuds på underhållning, mat och dryck. Ordförande, vice ordförande 
och personer i AU får delta. Så även du Felicia är bjuden då 
gymnasienämnden är med och bekostar festen. För mig är det viktigt att vi 
firar alla berörda, det vill säga även våra fantastiska elever. Tjänstemännen 
pratar ju om att detta bör bli sista året då gymnasienämnden står för 
avslutningen på torget. Det är ju ytterst olyckligt då jag anser att våra 
elever förtjänar stunden på torget, det blir ju ett fint minne för livet.  
 
Med anledning av detta frågar jag gymnasienämndens ordförande Felicia 
Lundmark: 
 
Hur säkerställer du att firandet på torget för elever får leva vidare i 
kommunens regi?” 
 
Gymnasienämndens ordförande Felicia Lundmark (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Gymnasiekontoret kommer att genomföra arrangemanget med 
skolavslutning på torget juni 2019. Inför kommande skolavslutningar kan 
förändringar komma att ske. Jag som ordförande ser inga hinder om 
firandet arrangeras av någon annan part.” 
 
Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) samt Felicia Lundmark (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 85 Dnr KS 2019-000208 600 

Fråga av Johan Söderberg (M) om effekter på 
ersättning till fristående skolor 
Kommunfullmäktigeledamoten Johan Söderberg (M) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Kommunstyrelsens presidium har i en debattartikel fört fram att man 
avser att skriva bort för- och grundskolenämndens underskott för 2018 på 
67 miljoner kronor. Därutöver vill majoriteten även göra ett tillskott i 
budgeten för 2019 med 60 MSEK. Detta är förstås ännu inte beslutat, men 
en tydlig viljeinriktning från majoriteten att börja stärka upp För och 
grundskolenämndens budget.  
 
Ifall detta beslut går igenom blir en given följdeffekt att de fristående 
skolorna ska kompenseras, då den kommunala verksamheten uppenbart 
varit underfinansierat. I Skolförordningen framgår att ’vid resurstillskott 
till hemkommunens verksamhet skall enskilda huvudmän kompenseras på 
en motsvarande nivå’.  
 
Då kompensationen till kommunens verksamhet är betydande blir det en 
relevant följdfråga att se över hur stort tillskott som behövs för att 
kompensera de fristående skolorna för de senaste årens underfinansiering 
och även hur mycket av årets ramökning som kommer att komma dem 
tillgodo.  
 
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till för- och 
grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg:  
 
• Hur mycket bedömer du att kompensationen till de fristående skolorna 
kommer att bli ifall nämndens underskott från 2018 på 67 miljoner kronor 
skrivs bort?  
 
• Hur stor del av den föreslagna ramökningen på 60 miljoner kronor 
bedömer du kommer att öka tilldelningen till de fristående skolorna?  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29. 

______________________________________________________ 
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§ 86 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?” 

Samhällbyggnadsnämndens ordförande Sara Keisu (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Tömning i området sker kontinuerligt utifrån körschema. Varje vecka är 
”återvinningsbilen” i området och tömmer något/några av materialslagen.  
Allt insamlat material vägs, vilket ger bra statistik. För närvarande 
återvinner hushållen 1,95 kg per vecka och hushåll. Under 2018 samlades 
drygt 60 ton tidningar, förpackningar och el-avfall in i projektet. 

Det är ett bra resultat som ger både miljönytta och ekonomisk besparing. 
Rent generellt går det att räkna varje 1 kg återvunnen förpackning som 
motsvarande 1,5 kg CO2 (koldioxid) besparing. Det innebär att projektet 
sedan start har sparat ca 140 000 kg CO2 bara på insamlade förpackningar. 
Det i sin tur motsvarar ca 850 tur och retur flygresor för en person mellan 
Skellefteå och Stockholm.   

Regeringen tog beslut den 28 juni 2018 om förordningsändringar om 
producentansvaret för förpackningar och tidningar. Regeringens beslut 
innebär att producenterna ska ta det fulla ansvaret för insamlingen av 
förpackningar och tidningar, vilket i sin tur innebär att producenterna ska 
ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte 
innehåller miljöfarliga ämnen. Det ska även leda till enklare, mer 
lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.  

År 2021 ska 60 % av alla hushållen kunna sortera sina förpackningar 
(pappersförpackningar, plast-, glas- och metallförpackningar) och tidningar 
bostadsnära, och år 2025 ska alla hushåll, ha insamlingen bostadsnära. 
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Den nya förordningen innebära en klar förbättring för kommunens 
avfallshantering avseende sortering och klättring uppför avfallstrappan. 
Mängden förpackningar i restavfallet kommer att sjunka rejält till fördel 
för materialåtervinningen. 

Den nya förordningen som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär att 
Samhällsbyggnad, vatten & avfall, kommer att arbeta för att producenterna 
successivt tar över projektet på Älvsbacka. Vatten & avfall kommer även 
att föra dialog med producenterna om hur de tänker utforma systemet med 
fastighetsnära insamling i kommunen och diskutera hur ett eventuellt 
samarbete skulle kunna se ut. 

Tekniska nämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) fick i augusti 
2018 en uppföljande rapportering om insamlade mängder. Vid samma 
tillfälle redovisades också enkätresultat om hur de boende i området 
upplever försöket med fastighetsnära insamling. En stor majoritet av de 
boende upplever fastighetsnära insamling som något positivt, och något 
som underlättar deras möjlighet till en bra källsortering. De allra flesta 
upplever också att de blivit bättre på att utsortera förpackningar och 
tidningar. Vid nämndsammanträdet beslutades att förlänga projektet på 
Älvsbacka ytterligare ett år, till augusti 2019 samt att vatten och avfall får i 
uppdrag att föra dialog med Förpacknings- och tidningsinsamlingen om ett 
succesivt överlämnande av systemet.” 

Inlägg 
Torbjörn Häggmark (V), Sara Keisu (S), Carina Sundbom (C) samt Hans 
Brettschneider (MP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 87 Dnr KS 2019-000144 761 

Interpellation av Charlotta Enqvist (KD) om 
urinscreening av ungdomar (7/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Efter kartläggningen av unga missbrukare som presenterades 2018 
blossade debatten om urinscreening av ungdomar upp ordentligt. Flera 
aktörer i Skellefteå hade under en längre tid efterlyst snabb tillgång till 
urinscreening av unga vid misstanke om narkotikaanvändning. Frågan 
hade också diskuterats länge mellan Skellefteå kommun och Region 
Västerbotten (dåvarande landstinget) men ingen lösning på hur 
urinscreeningen skulle skötas och vem som skulle ha huvudsansvaret 
fanns.  
 
Din företrädare, socialnämndens tidigare ordförande Kenneth Fahlesson, 
lovade i Norran 2018-04-09 att Skellefteå kommun skulle få en 
urinscreening värd namnet. –’Det ska vara en väg in och landstinget ska ta 
fram hur det ska se ut. Det ska inte vara några tveksamheter när föräldrar 
som misstänker att ett barn använder droger vill göra ett snabbt test.’ För 
oss kristdemokrater är frågan väldigt viktigt, och vi delar därför Kenneth 
Fahlessons intentioner om en urinscreening värd namnet.  
 
Snart har ett år gått sedan uttalandet i Norran och Kristdemokraterna 
undrar vad som hände med Regionens förslag för hur urinscreeningen ska 
lösas.  
 
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till 
socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S): 
 
1. Har Region Västerbotten presenterat något förslag på hur 

urinscreeningen ska lösas? 
 
2. Om svaret är ja, hur har kommunen arbetat för att få igång en 

fungerande verksamhet i Skellefteå? 
 
3. Om svaret är nej, hur arbetar kommunen gentemot regionen för att 

snabba på processen att få fram ett förslag till lösning?” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
 
”Fråga: Har Region Västerbotten presenterat något förslag på hur 
urinscreeningen ska lösas? 
Svar: Nej. 
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Fråga: Om svaret är nej, hur arbetar kommunen gentemot regionen för att 
snabba på processen att få fram ett förslag till lösning? 
Svar: Urinscreening av ungdomar har ”varit på tapeten” under många, 
många år. Den har lyfts och diskuterats i många olika sammanhang och 
konstellationer – både i politiska sammanhang, tjänstemannaträffar och i 
träffar där både politiker och tjänstemän deltagit. Det har varit i träffar 
inom den lokala Huvudöverenskommelsen den så kallade HÖK:en – i den 
politiska styrgruppen och i styrgrupperna tjänsterpersonerna deltar.  
 
Frågan har varit uppe i Länssamordningsgruppen med deltagare från både 
Region Västerbotten och kommunerna. Frågan har varit uppe i Länsgrupp 
Barn och Unga – även där med deltagande från kommunerna och regionen.  
 
En grundbult i Skellefteå kommuns perspektiv i denna fråga är att 
drogscreening i grunden är en hälso- och sjukvårdfråga, alltså ett ansvar för 
Region Västerbotten. På samma sätt som all annan provtagning av 
medicinsk karaktär också är en sjukvårdsfråga – halsont, diabetes, 
blodvärde, leverfunktion m.m. En speciell fråga i sammanhanget blir då 
också – varför fungerar drogscreening för vuxna – men inte för barn/unga? 
Är det en hälso- och sjukvårdsfråga för vuxna men inte för barn? 
 
Så här har arbetet sett ut under 2018 och till nu 2019 
Frågan har fortsatt diskuterats på ungefär samma sätt under 2018. Under 
hösten fick dock Länsgrupp barn och unga uppdraget att komma med 
förslag på hur frågan slutligen skulle lösas. Arbetsgruppen som tillsattes 
bestod av representanter för både kommun och regionen. För att hålla ihop 
arbetet utsågs en personal från Memologen – Regionens forsknings och 
utvecklingsenhet. Denne höll ihop arbetet på ett bra sätt. 
 
Arbetsgruppen arbetade fram ett väl genomarbetat förslag, där det framgår 
att primärvården generellt bör ta hela ansvaret för alla drogtester, såväl 
urinstickor som blodprov. Allt för att förbättra kvaliteten på 
provtagningarna.  
 
Arbetsgruppen tog också fram övergripande rutiner för vad som gäller då 
vårdnadshavare eller individen själv tar kontakt med vårdinrättning. Även 
rutiner då vårdnadshavare tar kontakt med elevhälsan samt rutiner vid 
inkommen anmälan till socialtjänsten eller då vårdnadshavare eller 
individen själv ansöker om hjälp från socialtjänsten arbetades fram. 
 
Förhoppningen var att detta förslag skulle implementeras i regionen – men 
icke. Nu är ytterligare en grupp tillsatt – med representanter från 
kommunerna och region Västerbotten för att titta över det nyligen lämnade 
förslaget. Denna grupp har ännu inte träffats. 
 
Kommunen gör mycket för att komma i mål med denna fråga.” 
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Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD), Iosif Karambotis (S), Andreas Löwenhöök (M), 
Stina Engström (L), Jeanette Velander (V) samt Anette Lindgren (M) yttrar 
sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 88 Dnr KS 2019-000180 169 

Interpellation av Micaela Löwenhöök (M) om 
kommunen har ett arbetssätt för att identifiera 
om det finns personer med anknytning till 
islamistiska terrororganisationer i kommunen 
med mera (8/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Micaela Löwenhöök (M) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”I kommuner runt om i Sverige finns personer med kopplingar till olika 
terrororganisationer. En av de mest aktuella i vår tid är islamistiska 
terrororganisationer som till exempel IS. 

Personerna kan vara födda i Sverige och kommit i kontakt med extrem 
islamism under livets gång, eller vara invandrade med extrema islamistiska 
åsikter. Ett aktuellt fenomen är att personer boendes i Sverige reser ut i 
världen för att ansluta sig till terrororganisationer och handla för dessa i 
krigszoner, för att sedan återvända hem till Sverige.   

Sverige får snart en ny moderniserad terrorlagstiftning för att rättsväsendet 
enklare ska kunna döma personer som sympatiserar och bistår 
terrororganisationer. Översynen av befintlig lagstiftning bygger på en 
upptrappning av terrorrelaterat våld i omvärlden, men även kommunernas 
och statens behov av att kunna hantera personer med koppling till 
terrorverksamhet som av olika anledningar tar del av det svenska 
välfärdssamhället.  

Det har uppdagats att IS-anhängare nyligen återvänt till Västerbotten. 
Umeå kommun har identifierat ett antal personer med kopplingar till 
terrororganisationen IS som befinner sig i kommunen. Kommunens 
kontaktperson för våldsbejakande extremism menar att kommunen står 
redo för att ta hand om de individer det kan röra sig om. 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S): 

1. Har Skellefteå kommun ett arbetssätt för att identifiera om det finns 
personer med anknytning till islamistiska terrororganisationer i 
kommunen? 

2. Om det finns ett sådant arbetssätt, hur många personer med koppling 
till islamistiska terrororganisationer beräknar man då att det finns i 
Skellefteå? 
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3. Om det framkommer att det finns personer med anknytning till 
islamistiska terrororganisationer i Skellefteå, hur hanterar kommunen 
dessa individer då?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

” Fråga: Har Skellefteå kommun ett arbetssätt för att identifiera om det 
finns personer med anknytning till islamistiska terrororganisationer i 
kommunen? 
Svar: Ja, kommunen har sedan 2016 en arbetsgrupp mot våldsbejakande 
extremism och en tillhörande handlingsplan. Arbetsgruppen mot 
våldsbejakande extremism består av en representant från 
Polismyndigheten, kommunens integrationsstrateg, kommunens 
samordnare för drog- och brottsförebyggande arbete samt kommunens 
säkerhetschef. Regelbundet tillkallas andra aktuella aktörer såsom Region 
Västerbotten, Migrationsverket och trossamfund.  

Arbetsgruppen nyttjar de nätverk som sedan tidigare finns uppbyggda i 
kommunen för att få signaler som kan tyda på radikalisering eller andra 
våldstendenser. Gruppen tittar inte enbart på våldsbejakande religiösa 
grupper utan arbetar utifrån alla grupper som har ett våldsbejakande och 
anti-demokratiskt beteende. 

Fråga: Om det finns ett sådant arbetssätt, hur många personer med 
koppling till islamistiska terrororganisationer beräknar man då att det finns 
i Skellefteå? 
Svar: Säkerhetspolisen är den myndighet som har det övergripande 
ansvaret att kontrollera detta. Vi har stor tillit till SÄPO:s professionalism 
och har tillit till att den information som kommunen behöver når oss via 
Polismyndigheten lokalt. Den lägesbild som kommunen har delges så klart 
till Polismyndigheten. Vi har varken i dagsläget eller sedan tidigare någon 
sådan information, som styrker att vi har haft eller har IS-återvändare i 
Skellefteå kommun.  

Fråga: Om det framkommer att det finns personer med anknytning till 
islamistiska terrororganisationer i Skellefteå, hur hanterar kommunen dessa 
individer då?  
Svar: Om sådana individer har begått krigsförbrytelser är det en fråga för 
rättsväsendet, är det traumatiserade personer är det något för vården eller 
socialtjänsten att hantera. 

Inlägg 
Micaela Löwenhöök (M), Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M), 
Markku Abrahamsson (SD), Lena Strandberg (SD), Ann Åström (S), 
Harriet Classon (S), Joakim Wallström (V) samt Agneta Hansson (V) 
yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 89 Dnr KS 2019-000186 710 

Interpellation av Markku Abrahamsson (SD) om 
syskonförtur i förskola och grundskola (9/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Markku Abrahamsson (SD) har till för- 
och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Syskonförtur är inte reglerat i skollagen. Det som enligt lagen gäller för 
kommunala skolor är föräldrarnas önskemål och elevens rätt att gå i en 
skola nära hemmet:  

’En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen 
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid 
en annan skolenhet inom sin grundskola.’ (Skollagen, 10 kap 30 §)  

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att syskonförtur strider 
mot skollagen, vilket medfört att bland annat Umeå kommun eventuellt 
upphör med den typen av förturer. Syskonförtur erbjuds också i olika 
former i Skellefteå, där det i förskolan betraktas som en överordnad 
prioritering och i lägre grundskolan som ett prioriterat urvalskriterium.  

Med skäl av ovan vill jag fråga för- och grundskolenämndens ordförande 
Fredrik Stenberg:  

1. Kommer Högsta förvaltningsdomstolens beslut att påverka köer till 
förskola och grundskola i Skellefteå?  

2. Kommer Högsta förvaltningsdomstolens beslut att innebära några 
konsekvenser för barnfamiljer i Skellefteå kommun?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde  
2019-04-29. 

______________________________________________________ 
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§ 90 Dnr KS 2019-000188 295 

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om 
ekonomisk kontroll i Östra navet-projektet 
(10/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”Vid kommunfullmäktige i februari besvarade kommunstyrelsens 
ordförande, Lorents Burman (S), frågan; ’Vad är den aktuella prognosen 
för Fabriken-projektets totalkostnad?’. 

Svaret blev då 397,6 miljoner kronor, exklusive räddningstjänstens lokaler. 
Bedömningen är vidare att färdigställandet av räddningstjänstens lokaler 
kommer att hamna i kostnadsintervallet 30–40 miljoner kronor. 

Enligt kommunstyrelsens ordförandes uppgifter skulle totalkostnaden för 
projektet, som nu har bytt namn till Östra navet, landa på ca 437,6 miljoner 
kronor. 

Men redan under interpellationsdebatten framkom det att ett nytt 
övningsfält för räddningstjänstens inte är inräknad i den totalkostnad som 
Lorents Burman presenterade. Verksamheten gör bedömningen att detta 
kommer att kosta ytterligare 30–40 miljoner kronor. Men det slutar inte 
här. 

Vid ett möte den 12 mars informerades kommunstyrelsen om läget i Östra 
navet-projektet. Där framgick att ytterligare 35 miljoner kronor, för 
utrustning, och 16,5 mkr, för Utisam, ska läggas till den prognostiserade 
slutkostnaden för projektet. Det vill säga ytterligare 51,5 miljoner kronor. 

Summerar vi ihop detta skulle Östra navet kosta Skellefteborna minst 
529,1 miljoner kronor. Det är 91,5 miljoner kronor mer än den summa som 
kommunstyrelsens ordförande presenterade för kommunfullmäktige i 
februari samt drygt 224 miljoner kronor mer än budgetbeslutet 2017 (en 
kostnadsökning på drygt 73 procent). 

Föredragningen i kommunstyrelsens klargjorde också att denna 
totalsumma aktualiserades i december, det vill säga två månader innan 
ovanstående fråga ställdes i kommunfullmäktige. 

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

1. Varför undanhölls den sanna bilden av kostnaderna för Östra navet vid 
kommunfullmäktige i februari? 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20  
Kommunfullmäktige 2019-04-02 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

2. Ligger det förtroendetaktiska överväganden bakom att presentera en 
nedtonad bild av kostnadsutvecklingen i Östra navet-projektet? 

3. Ser styrelsen en risk i att kommunfullmäktiges förtroende för styrelsen 
kan påverkas utifrån de felaktigheter som visats i ditt nyss avgivna svar 
kring kostnaderna? 

4. Har styrelsen kontroll på Östra navet-projektet?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”Då gör jag ett nytt försök med än mer tydlighet. Den aktuella 
slutkostnadsprognosen för Östra Navets byggprojekt är 397,6 miljoner 
kronor exklusive Räddningstjänstens lokaler vilket jag redovisade i 
kommunfullmäktige i februari. 

När det gäller räddningstjänstens lokaler så avbeställdes den utifrån att 
Skellefteå Industrihus styrelse inte längre hade fortsatt förtroende för 
entreprenören. När det gäller räddningstjänsten lokaler så bedöms den 
kostnaden i intervallet 30–40 miljoner kronor.  

Vad gäller ett nytt övningsfält för räddningstjänsten för motsvarande 30–
40 miljoner kronor som jag hör nämnas så har det aldrig beslutats. Det har 
aldrig ingått i det aktuella projektet och finns således inte med i varken 
budget eller slutkostnadsprognos.  

Det finns två tidigare separata tilläggs/investeringsbeslut från mars 2018 
som inte ska blandas ihop med det spruckna byggprojektet. Dessa tillägg är 
dels en ombyggnation för en ny tillkommande hyresgäst Utisam på 16,5 
miljoner kronor.  

Utisam fanns tidigare på Hammarängens industriområde. Skälet var att ett 
företag på Hammarängen behövde utöka sina lokaler. Det andra beslutet 
var en tilläggsbeställning på utrustning från Skellefteåbuss som avsåg 
verkstadslyftare, avgasutrustningar, automattvätt mm för 35 miljoner 
kronor. Detta kan och ska inte bokföras som fördyringar i byggprojektet. 
Detta är investeringstillägg. Till fabriken 1. 

När jag i kommunfullmäktige redovisade slutkostnadsprognosen avsåg jag 
byggprojektet, det vill säga den ursprungliga omfattningen av projekt 
exklusive räddningstjänsten. Byggprojektet har en budget på 403,7 
miljoner kronor och en slutkostnadsprognos nu på 397,6 miljoner kronor.  

Industrihus styrelse har följande ekonomiska bild av byggprojektet. Mars 
2015 förvärvar Industrihus Fabriken1 för 18 miljoner. Januari 2017 
fastställer Industrihus investeringssumman till 287 miljoner kronor 
exklusive förvärvet på 18 miljoner som beslutats tidigare totalt 305 
miljoner kronor. Problem upptäcks med bla markförhållandena, sprängning 
och saneringsarbeten.  
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Industrihus begär då av Skellefteå Stadshus om revidering av 
investeringsbeslut till sammanlagt 367 miljoner kronor. Beslutet i 
Skellefteå Stadshus feb 2018: Reviderad investeringsbudget för fabriken 1 
godkänns och Skellefteå Industrihus AB får i uppdrag att slutföra 
investeringen 

Ny budget är 367 miljoner i feb 2018. Efter sommaren 2018 meddelar 
entreprenören att projektet verkar gått riktigt fel. Styrelsen begär då 
omedelbart en ny budgetprognos för att kunna avsluta det byggnadsarbete 
som då pågick med entreprenören. Den budgeten kunde då fastställas av 
Industrihus i dec 2018 till 403,7 miljoner men en slutkostnadsprognos är 
nu på 397,6 miljoner kronor. Från 367 till 397,6 miljoner blir det 30,6 
miljoner kronor i överskridande. Lägger man till ”exklusive” 
räddningstjänstens lokaler på ytterligare ca 30–40 miljoner så blir summan 
byggprojekt mellan 427–437 miljoner kronor. Från i februari 2018 med 
dåvarande byggprojekts budget på 367 miljoner kronor till ett 
färdigställande med räddningstjänstens lokaler bedöms överskridandet 
kunna bli totalt mellan 60–70 miljoner kronor. Dessa ca 60–70 miljoner 
kronor är föremål för den utredning som styrelsen tillsatt. Där Skellefteå 
Industrihus AB är beställare och den upphandlade entreprenören är 
leverantör av byggprojektet. 

Frågor: Varför undanhölls den sanna bilden av kostnaderna för Östra navet 
vid kommunfullmäktige i februari? samt Ligger det förtroendetaktiska 
överväganden bakom att presentera en nedtonad bild av 
kostnadsutvecklingen i Östra navet-projektet? 
Svar: Någon information har aldrig undanhållits. Det ligger inga 
förtroendetaktiska överväganden i att nedtona bilden av kostnader. Den är 
känd i Industrihus styrelse som består av partierna S, C, M, KD och V. 
Skellefteåstadshus styrelse som består av samtliga partier har också 
delgetts information löpande. När du Andreas ställde frågan om projektets 
Fabrikens totalkostnad i kommunfullmäktige så uppfattade jag att det 
handlar om byggprojektet som uppmärksammats för att det 
kostnadsmässigt hade spruckit och det var det jag var fokuserad på. 
Möjligen förstod jag inte din fråga vilket jag i så fall beklagar. När nu 
denna interpellation kommer så har jag dragit mig till minnes att du 
upprepade gånger vid förra fullmäktige ville att jag skulle lova att det inte 
fanns några ytterligare kostnader. Gång på gång upprepade du detta. Var 
det så att du insåg då att jag enligt dig felaktigt fokuserade svaret på 
byggprojektet som spruckit. Var detta ett taktiskt övervägande från din 
sida. 

På kommunstyrelsens möte den 12 mars redovisades sammanställning av 
siffror för hela projektet. Samma siffersammanställning som redovisades i 
kommunstyrelsens har även redovisats i SSAB 2019-01-15 samt 2019-02-
26.  Ledamöterna i Skellefteå stadshus och kommunstyrelsen har fått 
denna information, någon annan uppfattning kan man i ärlighetens namn 
inte ha. Det finns offentliga protokoll, utredningar och underlag sedan 
2015. Vi har duktiga revisorer i kommunen som kan granska alla 
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verksamheter när dom vill. Det är den stora trygghet man har att tillgå. Det 
går inte gömma kostnader. Allt går att se.  

Fråga: Ser styrelsen en risk i att kommunfullmäktiges förtroende för 
styrelsen kan påverkas utifrån de felaktigheter som visats i ditt nyss 
avgivna svar kring kostnaderna? 
Svar: Förtroendet för styrelsen ska inte påverkas av att jag verkat ha 
missförstått dig i en interpellation. 

Fråga: Har styrelsen kontroll på Östra navet-projektet? 
Svar: Industrihus styrelse fick i september vetskap om att man under lång 
tid fått felaktig budgetinformation och att budgeten på 367 miljoner inte 
skulle räcka. Styrelsen har sedan dess vidtagit ett antal åtgärder inklusive 
en omfattande utredning. Ja, styrelsen har kontroll på projektet och dess 
olika delar. Den utredning som pågår kommer att redovisas under våren. ” 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Lorents Burman (S), Hans Brettschneider (MP) 
samt Markku Abrahamsson (SD) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 91 Dnr KS 2017-000708 761 

Motion av Andreas Westerberg (L) och Lars 
Åhman (L) om åtgärder mot droghandel vid 
gymnasieskolor (51/17) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Westerberg (L) samt Lars 
Åhman (L) har inkommit med en motion i vilken yrkas att beslutet om 
kommunala trygghetsvakter för att mer effektivt kunna störa droghandeln, 
särskilt i närheten av gymnasieskolor påskyndas (beslutspunkt 1); att 
arbeta fram mer hanterbara alkohol- och drogpolicy med handlingsplaner 
som gymnasiets elever och vårdnadshavare ska skriva under (analogt eller 
digitalt) att de tagit del av (beslutspunkt 2); att Skellefteå kommun hos 
relevant statlig myndighet ansöker om att få visa fördelarna med att få 
agera mot misstänkt elev som vägrar drogtesta sig på anmodan genom 
sanktion i form av avstängning från undervisning inom samtliga 
gymnasiets ämnen (beslutspunkt 3); att Skellefteå kommun arbetar fram 
rutiner för tydlig återkoppling från socialtjänst och skola kring elevs 
”kvitto” på drogfrihet, vid behov med ansökan till relevant statlig 
myndighet för ett försök (beslutspunkt 4); samt att hjälpa rektorer som så 
önskar att förbättra tryggheten på sina skolenheter att samarbeta med 
polisen där narkotikahundar på ett systematiskt och planerat sätt besöker 
skolenheter (beslutspunkt 5). 

Säkerhetssamordnaren har yttrat sig över motionen. Gymnasienämnden 
beslutade 2018-11-21 § 176 att föreslå att motionen inte skall föranleda 
någon åtgärd. För- och grundskolenämnden har avstått från att yttra sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är med hänvisning till inkomna yttranden att betrakta som 

besvarad. 

2. Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder från 
kommunfullmäktiges sida. 

Inlägg 
Stina Engström (L), Andreas Löwenhöök (M) samt Felicia Lundmark (S) 
yttrar sig. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är med hänvisning till inkomna 
yttranden att betrakta som besvarad, samt att motionen föranleder inga 
ytterligare åtgärder från kommunfullmäktiges sida. 
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Stina Engström (L) samt Andreas Löwenhöök (M) yrkar att Skellefteå 
kommun skall ansöka om ett utökat område enligt 3 § Ordningslagen runt 
gymnasieskolorna, samt att motionen med det skall anses som bifallen. 

Felicia Lundmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Stina 
Engströms 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 Stina Engströms m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 35 ja-röster och 26 nej-röster, 1 ledamot avstår från 
att rösta, 3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 125 
Gymnasienämndens protokoll 2018-11-21 § 176 
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2018-10-24 
Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse 2018-03-22 
Motion 51/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Gymnasienämnden 
Säkerhetssamordnaren 
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Voteringslista § 91 
Ja röstar: 
Fredrik Lundberg (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel 
Ådin (S), Peter Stensmar (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis 
(S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kennet Fahlesson (S), 
Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), Lars Lundmark (S), Harriet 
Classon (S), Martin Hedqvist (S), Simon Rilfors (S), Annica Bray (S), Erik 
Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Malin Berglund 
(S), Anita Wallström (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), 

Linnea Öhman (MP). 

 
Nej röstar:  
Albin Kristiansson (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Gunnar Fransson (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Kjell Lindström (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

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

Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), Stina Engström (L), 

Petter Ershag (KD, Charlotta Enqvist (KD), 

Hans Brettschneider (MP). 

Avstår från att rösta: 
Kerstin Olofsson (L). 

 

Frånvarande: 
Pierre Lidström (S), Tomas Marklund (S) 

Gabriella Rymark (C). 
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§ 92 Dnr KS 2018-000426 027 

Motion av Håkan Andersson (C) om betald 
utbildning för specialistsjuksköterskor (27/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun utreder hur 
utbildningsanställningar med full lön för specialistsjuksköterskor kan 
införas i Skellefteå, till exempel utifrån vårdförbundets modell, akademisk 
specialisttjänstgöring(AST) för sjuksköterskor.  

Personalnämnden beslutade 2018-10-10 § 101 att föreslå att motionen 
avslås, utifrån att behov av och tillgång till specialistsjuksköterskor är i 
balans i alla verksamheter och på alla orter. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21 § 435 att återremittera ärendet till 
personalnämnden i för en fördjupad beskrivning av tillgång och efterfrågan 
på specialistsjuksköterskor under närmaste fem åren. 

Personalnämnden beslutade 2019-01-30 § 10 att föreslå 
kommunfullmäktige att motionen skall anses besvarad, utifrån en av 
kommunledningskontoret upprättad redovisning av behovet av 
specialistsjuksköterskor. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 124 
Personalnämndens protokoll 2019-01-30 § 10 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-9-01-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 435 
Personalnämndens protokoll 2018-10-10 § 101 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-24 
Motion 27/18 
______________________________________________________ 
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§ 93 Dnr KS 2018-000631 450 

Motion av Lena Sandberg (KD) om att lösa 
källsorteringen för aktiviteter på Möjligheternas 
torg (54/18) 

Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Lena Sandberg (KD) har 
inkommit med en motion i vilken yrkas att Tekniska kontoret får i uppdrag 
att lösa källsorteringen för aktiviteter på Möjligheternas torg, då dessa 
pågår under en längre tid som t ex en valrörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-01-28 § 28 att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen, med hänvisning till arrangörers 
ansvar. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tydliggöra arrangörers 

ansvar för källsortering vid förhyrning av torgplats och/eller vid 
arrangemang. 

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

Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP), Sara Keisu (S) samt 
Agneta Hansson (V) yttrar sig. 
 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
tydliggöra arrangörers ansvar för källsortering vid förhyrning av torgplats 
och/eller vid arrangemang; samt att motionen inte föranleder någon 
ytterligare åtgärd från kommunstyrelsens sida. 

Hans Brettschneider (MP) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att förstärka möjligheten till källsortering med mobil 
återvinningscentral (som är anpassade efter behovet) under större 
aktiviteter på möjligheternas torg. 

Sara Keisu (S) samt Agneta Hansson (V) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Hans 
Brettschneiders yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28  
Kommunfullmäktige 2019-04-02 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

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

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 60 ja-röster och 3 nej-röster, 2 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 126 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-28 § 28 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-26 
Motion 54/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Voteringslista § 93 
Ja röstar: 
Fredrik Lundberg (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel 
Ådin (S), Peter Stensmar (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), 
Kennet Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), Lars 
Lundmark (S), Harriet Classon (S), Martin Hedqvist (S), Simon Rilfors 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Malin Berglund (S), Anita Wallström (S), Mats Ekman (S), 
Bertil Almgren (S),  

Albin Kristiansson (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Gunnar Fransson (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Kjell Lindström (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

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

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), 

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 

Petter Ershag (KD, Charlotta Enqvist (KD) 

 
Nej röstar:  
Stina Engström (L), 

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

 

Frånvarande: 
Tomas Marklund (S),  

Gabriella Rymark (C). 
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§ 94 Dnr KS 2018-000864 401 

Motion av Andreas Löwenhöök (M) om lokalt 
förbud mot tiggeri i enlighet med gällande 
lagstiftning (64/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har inkommit 
med en motion i vilken yrkas att de lokala ordningsföreskrifterna för 
Skellefteå kommun ändras så att pengainsamling utan tillstånd förbjuds på 
allmän plats (beslutspunkt 1); samt att tiggeri förbjuds på de platser inom 
Skellefteå kommun där så är möjligt enligt gällande lagstiftning 
(beslutspunkt 2). Vid kontakter med motionären har det sista yrkandet 
förtydligats till att innebära att om motionen bifalls måste frågan om var 
det är möjligt med ett tiggeriförbud utredas särskilt, en utredning som då 
ska resultera i förslag till kommunfullmäktige vilka platser som kan bli 
aktuella. 

Kommunledningskontoret har tidigare varit i kontakt med 
Polismyndigheten, som då meddelade att störning av den allmänna 
ordningen, förorsakad av tiggeri, endast har förekommit vid ett enda 
tillfälle under de senare åren i Skellefteå. Polismyndigheten upplevde inte 
att det förelåg någon störning av den allmänna ordningen orsakad av 
tiggeri i Skellefteå. Detta är dock numera inte ett krav för att det ska vara 
möjligt att införa ett tiggeriförbud. Däremot kan det finnas anledning att, 
innan kommunfullmäktige fastställer nya ordningsföreskrifter, samråda 
med Polismyndigheten, affärsidkare m fl berörda om vilka platser som kan 
vara aktuella och hur respektive plats skall avgränsas. Då motionen 
omfattar kommunen i sin helhet kan arbete bli relativt omfattande. 

Tiggeri har förekommit i Skellefteå kommun under flera år, på samma sätt 
som i många andra kommuner. Med tanke på att Polismyndigheten inte har 
upplevt att tiggeri i Skellefteå kommun föranleder någon ordningsstörning 
är det inte tydligt att det finns ett behov av att införa ett förbud, och vilken 
eller vilka platser som ska omfattas av förbudet. Om förhållandena ändras 
kan det finnas anledning att ta upp frågan men i dagsläget kan det finnas 
anledning att ifrågasätta om det arbete som krävs för att införa ett förbud 
står i proportion till den nytta som skulle uppstå. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Shervin Ahmadzadeh (L), Mats Ekman (S), 
Weidan Gong (V), Malin Berglund (S), Markku Abrahamsson (SD), 
Charlotta Enqvist (KD), Agneta Hansson (V), Micaela Löwenhöök (M), 
Lena Strandberg (SD), Erik Vikström (S), Annamaria Hedlund (S), Annica 
Bray (S), Gun-Britt Holmlund (SD), Linnea Öhman (MP), Martin Hedqvist 
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(S), Magnus Nilsson (S), Simon Rilfors (S), Daniel Ådin (S), Linnea 
Öhman (MP), Ann Åström (S), Anette Lindgren (M), Carina Sundbom (C), 
Petter Ershag (KD), Kenneth Fahlesson (S), Markus Sehlstedt (SD), 
Christina Soldan (L) samt Harriet Classon (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Andreas Löwenhöök (M), Micaela Löwenhöök (M), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Anette Lindgren (M), Markku Abrahamsson (SD), Lena Strandberg 
(SD) samt Markus Sehlstedt (SD) yrkar bifall till motionen. 

Mats Ekman (S), Weidan Gong (V), Charlotta Enqvist (KD), Agneta 
Hansson (V), Erik Vikström (S), Annamaria Hedlund (S), Annica Bray (S), 
Linnea Öhman (MP), Martin Hedqvist (S), Magnus Nilsson (S), Simon 
Rilfors (S), Daniel Ådin (S), Carina Sundbom (C), Petter Ershag (KD), 
Ann Åström (S) samt Harriet Classon (S)  yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
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 kommunstyrelses förslag röstar ja, den som 
stöder Andreas Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 48 ja-röster och 15 nej-röster, 2 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 148 
Kommunledningskontortets tjänsteskrivelse 2019-02-20 
Motion 64/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret 
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Voteringslista § 94 
Ja röstar: 
Fredrik Lundberg (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel 
Ådin (S), Peter Stensmar (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), 
Kennet Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), Lars 
Lundmark (S), Harriet Classon (S), Martin Hedqvist (S), Simon Rilfors 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Malin Berglund (S), Anita Wallström 
(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

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

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), 

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

Petter Ershag (KD, Charlotta Enqvist (KD) 

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

 
Nej röstar:  
Albin Kristiansson (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Gunnar Fransson (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Kjell Lindström (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

Christina Soldan (L). 

 
Frånvarande: 
Gabriella Rymark (C), Anna From-Lindqvist (C). 
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§ 95 Dnr KS 2019-000020 401 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Linda 
Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Magnus Bergmark (SD) och Marcus Sehlstedt 
(SD) om revidering av lokala 
ordningsföreskrifter om förbud mot tiggeri 
(2/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Markku Abrahamsson (SD), Linda 
Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Magnus Bergmark (SD och 
Marcus Sehlstedt (SD) har inkommit med en motion i vilken yrkas att de 
lokala ordningsföreskrifterna för Skellefteå kommun ändras på så sätt att 
12 § i de lokala ordningsföreskrifterna för Skellefteå kommun 
kompletteras med tillägget ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) på 
offentlig plats är förbjuden inom, och i anslutning till, följande områden: 
Solbackens handelsområde, Möjligheternas torg” (beslutspunkt 1); samt att 
passivt tiggeri på offentlig plats invid Solbackens handelsområde och 
Möjligheternas torg (beslutspunkt 2) förbjuds. Vid kontakt med 
motionären Markku Abrahamsson (SD) har det sista yrkandet förtydligats 
till att innebära en betoning av motionens första beslutspunkt. 

I Skellefteå kommuns allmänna ordningsföreskifter § 12 anges att 
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst offentlig tillställning. När insamlingen skall ske i samband 
med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd”. Det är denna 
bestämmelse som motionärerna föreslår ska kompletteras med ett 
tiggeriförbud. 

Kommunledningskontoret anför att det har tidigare varit i kontakt med 
Polismyndigheten, som då meddelade att störning av den allmänna 
ordningen, förorsakad av tiggeri, endast har förekommit vid ett enda 
tillfälle under de senare åren i Skellefteå. Polismyndigheten upplevde inte 
att det förelåg någon störning av den allmänna ordningen orsakad av 
tiggeri i Skellefteå. Detta är dock numera inte ett krav för att det ska vara 
möjligt att införa ett tiggeriförbud. Däremot kan det finnas anledning att, 
innan kommunfullmäktige fastställer nya ordningsföreskrifter, samråda 
med Polismyndigheten, affärsidkare m fl berörda om den exakta 
gränsdragningen.  

Tiggeri har förekommit i Skellefteå kommun under flera år, på samma sätt 
som i många andra kommuner. Med tanke på att Polismyndigheten inte har 
upplevt att tiggeri i Skellefteå kommun föranleder någon ordningsstörning 
är det inte tydligt att det finns ett behov av att införa ett förbud, och vilken 
eller vilka platser som ska omfattas av förbudet. Om förhållandena ändras 
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kan det finnas anledning att ta upp frågan men i dagsläget kan det finnas 
anledning att ifrågasätta om det arbete som krävs för att införa ett förbud 
står i proportion till den nytta som skulle uppstå. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Markku Abrahamsson (SD), Markus Sehlstedt (SD), Shervin Ahmadzadeh 
(L), Harriet Classon (S), Joakim Wallström (V) samt Gun-Britt Holmlund 
(SD) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Markku Abrahamsson (SD) samt Markus Sehlstedt (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

Harriet Classon (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Markku 
Abrahamssons 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 Markku Abrahamssons m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 50 ja-röster och 14 nej-röster, 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 149 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-20 
Motion 2/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Kommunledningskontoret 
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Voteringslista § 95 
Ja röstar: 
Fredrik Lundberg (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel 
Ådin (S), Peter Stensmar (S), Jonna Lundgren (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), 
Kennet Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), Lars 
Lundmark (S), Harriet Classon (S), Martin Hedqvist (S), Simon Rilfors 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Malin Berglund (S), Anita Wallström 
(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

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

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), 

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

Petter Ershag (KD, Charlotta Enqvist (KD) 

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

 
Nej röstar:  
Albin Kristiansson (M), Johan Söderberg (M), Gunnar Fransson (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Kjell 
Lindström (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

Frånvarande: 
Gabriella Rymark (C).  
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§ 96 Dnr KS 2019-000003 140 

Näringslivspolitiskt program 2019-2022, 
antagande 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23 § 386 att ett nytt 
näringslivspolitiskt program skulle tas fram. Ett förslag har därför 
upprättats. 

Programmets syfte är skapa tydlighet, både externt och internt, kring 
kommunens arbete med näringslivsutveckling och tillväxt. 
Näringslivspolitiska programmet har tagits fram i samverkan mellan 
politiker, det lokala näringslivet, samt kommunens tjänstepersoner. 
Programmets årliga mål och jämförelsetal ska följas upp av 
kommunstyrelsen och kommuniceras regelbundet till näringslivet och 
andra intressenter.  

Strategiska inriktningar i programmet 

• Start av nya företag 

• Attraktivt för företagsetablering 

• Företagsutveckling riktat till befintligt näringsliv 

• Förbättrat näringslivsklimat 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid två tillfällen fått ta del av arbetet 
och lämna synpunkter. Kommunens ledningsgrupp har vid ett tillfälle fått 
en presentation och möjlighet att lämna synpunkter. 2018-11-27 hölls en 
workshop för näringslivet. Samtliga synpunkter som inkommit har tagits i 
beaktande vid upprättande av det slutgiltiga förslaget. 

Kommunstyrelsen konstaterade vid 2019-02-05 § 60 att förslaget bör bli 
förmån för en språklig översyn samt korrigering av vissa felaktiga 
uppgifter innan det blir föremål för vidare behandling, samt att ärendet 
återupptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-12. 

Förslaget till näringslivspolitiskt program har därefter blivit föremål för 
korrigeringar och kompletteringar, ett reviderat förslag presenteras vid 
dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Näringslivspolitiskt program för Skellefteå kommun, perioden 2019 – 
2022, fastställs enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Johan Söderberg (M), 
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Hans Brettschneider (MP), Markku Abrahamsson (SD), Charlotta Enqvist 
(KD), Anna From-Lindqvist (C samt Lenita Hellman (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Albin Kristiansson (M), 
Gunnar Fransson (M), Anette Lindgren (M), Kjell Lindström (M), Stefan 
Anundi (M), Henry Andersson (M), Katarina Larsson (C), Oscar Wellman 
(C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-Lindqvist (C), 
Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 
Stina Engström (L), Petter Ershag (KD, Hans Brettschneider (MP) samt 
Ingegerd Saarinen (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas 
Löwenhööks m fl yrkande. 

Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD) 
samt Linda Strandberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Markku Abrahamssons yrkande. 

Inlägg 
Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), 
Johan Söderberg (M), Agneta Hansson (V), Hans Brettschneider (MP), 
Charlotta Enqvist (KD), Markku Abrahamsson (SD), Anna From-
Lindqvist (C), Annica Bray (S), Oscar Wellman (C), Carina Sundbom (C), 
Harriet Classon (S) samt Lenita Hellman (M) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att näringslivspolitiskt program för Skellefteå 
kommun, perioden 2019 – 2022, fastställs enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Lorents Burman (S), Agneta Hansson (V), Annica Bray (S) samt Harriet 
Classon (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Johan Söderberg (M), 
Hans Brettschneider (MP), Charlotta Enqvist (KD), Anna From-Lindqvist 
(C samt Lenita Hellman (M) yttrar sig yrkar att följande ändringar görs i 
förslaget: 
” 
Sidan 5: 
Punkten ”Ett ökat nyföretagande på landsbygden” byts ut mot ”Enklare att 
starta och driva företag på landsbygden” 
 

Sidan 7, ny punktsats:  

- Norra Sveriges World Trade Center, anslutet till World Trade Centers 
Association, är etablerat i Skellefteå. 

Sidan 9, ny punktsats:  

- Snabbspår för nyanlända med specifika och efterfrågade kompetenser och  
   yrkeskunskaper har etablerats. 
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Sidan 11, första kolumnen - ny första punktsats:  

- Topp 30 i näringslivsklimat (Lokalt företagsklimat – Svenskt näringsliv) 

Sidan 11 ny punkt: 
”Ökad mångfald bland kommunens tjänst- och varuleverantörer” 

Sidan 11, första kolumnen - förändring av den befintliga första 
punktsatsen: - Löpande översyn och prövning av kommunala verksamheter 
som av samhällsekonomiska och kvalitativa skäl kan övergå i andra 
driftsformer, till exempel genom så kallad utmaningsrätt. 

Sidan 11, första kolumnen - förändring av den befintliga andra 
punktsatsen: - Intern Översyn och avveckling av osund konkurrens utifrån 
konkurrensverkets definition. 

Sidan 11, första kolumnen - ny fjärde punktsats: - Utvecklade riktlinjer 
som skapar bättre förutsättningar för avknoppningar av kommunal 
verksamhet. 

Sidan 11, andra kolumnen - förändring av den första punktsatsen: Översyn 
av kommunens regelverk och avgifter som tar hänsyn till företagens olika 
förutsättningar och karaktär på ärendet med syfte att förenkla för företagen. 

Sidan 11, andra kolumnen - förändring av den tredje punktsatsen:   
- Serviceförklaringar Servicegarantier som beskriver kommunens 
processer inom relevanta områden är upprättade och finns tillgängliga på 
svenska och engelska på Skellefteå kommuns hemsida. 

Sidan 11, andra kolumnen - förändring av den fjärde punktsatsen: 
Utvecklad dialog och en effektiv samverkan mellan tjänstepersoner, 
politiker och representanter från näringslivet. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar att följande ändringar görs i förslaget: 
 
Sidan 3, Utmaningar och möjligheter:. 
Orden ”Det behövs insatser inom allt från att jobba med att öppna 
arbetsmarkanden för unga, utrikesfödda och människor som står utanför 
arbetsmarknaden samt att bygga ett attraktivt samhälle för att locka 
inflyttare” byts ut mot ”En annan utmaning är att öka deltagandet på 
arbetsmarknaden bland individer som idag saknar arbete samt att bygga ett 
attraktivt samhälle för att locka inflyttare”. 

Sidan 5: 
Punkten ”Ett ökat nyföretagande på landsbygden” byts ut mot ”Enklare att 
starta och driva företag på landsbygden”. 

Sidan 11: 
Punkten ”Löpande översyn av kommunala verksamheter som av 
samhällsekonomiska och kvalitativa skäl kan övergå i andra driftsformer” 
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byts ut mot ”Kommunen bejakar samhällsekonomiska och kvalitativa 
fördelar med varierade driftsformer”. 

 Sidan 11 ny punkt: 
”Ökad mångfald bland kommunens tjänst- och varuleverantörer”. 

Sidan 11, ny punkt: 
”Kommunen använder SKL:s servicemätningar för att mäta kommunens 
företagsklimat avseende brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.” 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Andreas 
Löwenhööks m fl yrkande samt Markku Abrahamssons yrkande var för 
sig, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.  

Votering begärs varvid ordföranden meddelar att han först kommer att 
ställa Andreas Löwenhööks m fl yrkande mot Markku Abrahamssons 
yrkande. Det vinnande yrkande kommer att ställas mot kommunstyrelsens 
förslag. Denna propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång 2 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder Andreas Löwenhööks m fl yrkande röstar ja, den som stöder 
Markku Abrahamssons yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 24 ja-röster och 5 nej-röster, 30 ledamöter avstår från 
att rösta, 6 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 stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Andreas 
Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 3 
Vid voteringen avges 35 ja-röster och 28 nej-röster, 2 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 151 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 60 
Förslag till näringslivspolitiskt program 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-04 
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Yttrande över näringslivspolitiskt program 2019-2022, snabbspår för 
nyanlända med specifika och efterfrågade kompetenser och 
yrkeskunskaper 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/näringsliv 
Samtliga nämnder 
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Voteringslista § 96 omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Anita Wallström (S),  

Albin Kristiansson (M), Johan Söderberg (M), Gunnar Fransson (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Kjell 
Lindström (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 

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

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

Petter Ershag (KD, Charlotta Enqvist (KD) 

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

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

Avstår från att rösta: 
Fredrik Lundberg (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Peter 
Stensmar (S), Jonna Lundgren (S), Elsy Larsson (S), Carina Lundmark (S), 
Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), 
Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Maria Granskär (S), Lilliann 
Carlsten (S), Lars Lundmark (S), Martin Hedqvist (S), Simon Rilfors (S), 
Annica Bray (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Malin Berglund (S), Bertil Almgren (S),  

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V). 

 

Frånvarande: 
Daniel Ådin (S), Kenneth Fahlesson (S), Harriet Classon (S), Martin 
Eliasson (S), Mats Ekman (S), 

Gabriella Rymark (C).  
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Voteringslista § 96 omröstningsresultat 3 
Ja röstar: 
Anita Wallström (S), Fredrik Lundberg (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus 
Nilsson (S), Peter Stensmar (S), Jonna Lundgren (S), Elsy Larsson (S), 
Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), 
Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), Lars Lundmark (S), Martin 
Hedqvist (S), Simon Rilfors (S), Annica Bray (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Malin Berglund (S), , Bertil 
Almgren (S), Kenneth Fahlesson (S), Harriet Classon (S), Martin Eliasson 
(S), Mats Ekman (S), 

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V). 

 
Nej röstar:  
Albin Kristiansson (M), Johan Söderberg (M), Gunnar Fransson (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Kjell 
Lindström (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 

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

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

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

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD) 

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

Frånvarande: 
Daniel Ådin (S),  

Gabriella Rymark (C).  
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§ 97 Dnr KS 2018-000760 214 

Detaljplan för Gösen 9 inom stadsdelen 
Centrala stan, antagande 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-11-08 § 237 att föreslå 
kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för Gösen 9 inom 
stadsdelen Centrala stan.  

Planförslaget syftar främst till att möjliggöra påbyggnad av två hus.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19 § 339 att ärendet återremitteras 
till bygg- och miljönämnden för genomförande av dagsljusutredning.  

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-02-21 § 36 att föreslå 
kommunfullmäktige anta ett nytt förslag till plan, inklusive en 
dagsljusutredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för Gösen 9 inom stadsdelen Centrala Stan fastställs enligt 
bygg- och miljönämndens beslut 2019-02-21 § 36. 

Jäv 
Anna From-Lindqvist (C) deltar på grund av jäv ej i behandlingen och 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 150 
Bygg- och miljönämndens 2019-02-21 § 36 
Förslag till detaljplan 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Lantmäterimyndigheten 
Sakägare som inte fått sin sak prövad 
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§ 98 Dnr KS 2019-000012 042 

Omföring av budgetram för 
förhandlingsorganisation mellan 
kommunstyrelsen samt nämnden för support 
och lokaler 

Sammanfattning  
I juni 2017 genomfördes kommunövergripande samverkan (KÖS) 
beträffande att förhandlingsorganisation inom kommunledningskontorets 
avdelning HR Strategi & Utveckling från och med 2017-08-01 flyttades 
över till avdelningen för personalsupport inom Support och lokaler. Totalt 
berörde förändringen 3 medarbetare. Flytt av budgetram (anslag) har inte 
hanterats varför kommunledningskontoret och support och lokaler föreslår 
en omföring av budgetram från 2019. Totalt anslag att omföra från 
kommunledningskontoret till support och lokaler är 2 650 000 kronor. 

Kommunfullmäktiges beslut 
2 650 000 kronor av budgetramen 2019 och framåt överförs från 
kommunstyrelsen till nämnden för support och lokaler. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 120 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-07 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Budget och bokslut 
Nämnden för support och lokaler 
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§ 99 Dnr KS 2019-000036 860 

Taxor och avgifter år 2019 för kulturnämndens 
verksamhetsområde 

Sammanfattning  
Kulturnämnden beslutade 2018-12-12 § 120 att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa taxor och avgifter för nämndens 
verksamhetsområde för 2019. Beslutet är en ändring av nämndens tidigare 
förslag, i huvudsak vad avser Nordanåteatern och Anderstorpsskolans aula. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Taxor och avgifter år 2019 för kulturnämndens verksamhetsområde 
fastställs enligt kulturnämndens beslut 2018-12-12 § 120. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 122 
Kulturnämndens protokoll 2018-12-12 § 120 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-23 
Förslag till taxor och avgifter 2019 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kulturnämnden 
 
 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 46  
Kommunfullmäktige 2019-04-02 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 100 Dnr KS 2019-000050 770 

Avtal om patientnämndsverksamhet 

Sammanfattning  
Alla kommuner i Västerbottens län har sedan 2004 avtal beträffande 
patientnämndsverksamhet med Västerbottens läns landsting. Då 
landstinget har upphört i och med bildandet av Region Västerbotten måste 
nya avtal upprättas. Revidering måste även ske utifrån Lag om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avtal för patientnämndsverksamhet godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 121 
Region Västerbottens skrivelse 2019-01-24 
Förslag till avtal 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Region Västerbotten 
Socialnämnden 
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§ 101 Dnr KS 2019-000029 003 

Revidering av kulturnämndens reglemente 

Sammanfattning  
Kulturnämnden beslutade 2018-12-12 § 114 att föreslå kommun-
fullmäktige ändra nämndens reglemente på så sätt att det under nämndens 
uppgifter dels anges att nämnden är ansvarig för kulturskolan, dels är 
samordningsansvarig för program- och aktivitetsverksamhet vid Nordanå. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kulturnämndens reglemente 1 § kompletteras med följande uppgift 
”Ansvara för kulturskola”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 123 
Kulturnämndens protokoll 2018-12-12 § 11 
Förslag till reglemente 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kulturnämnden 
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§ 102 Dnr KS 2019-000077 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2018 

Sammanfattning  
Landets kommuner är enligt socialtjänstlagen skyldiga att en gång per 
kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Rapportering görs av respektive avdelning på 
individnivå till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialnämnden 
rapporterar också i avidentifierad form till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer.  

Socialnämnden beslutade 2019-01-31 § 15 att rapportera att under 2018 
kvartal 4 fanns det 15 beslut som inte verkställts inom tre månader vilket är 
en minskning från föregående kvartal. Vård och omsorgsavdelningen har 
12 beslut och Individ och familjeomsorgen har 3 beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Stöd och service har inga beslut enligt socialtjänstlagen 
som överstiger 3 månader.  

25 ärenden som var rapporterade som ej verkställda kvartal 3 har avslutas 
under kvartal 4. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 117 
Socialnämndens protokoll 2019-01-31 § 15 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-01-07 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 49  
Kommunfullmäktige 2019-04-02 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 103 Dnr KS 2019-000078 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshundrade (LSS), kvartal 4, 2018 

Sammanfattning  
Landets kommuner har en skyldighet att rapportera ej verkställda 
gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshundrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. Rapportering är gjort varje kvartal av respektive avdelning 
på individnivå till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Socialnämnden rapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer.  

Socialnämnen beslutade 2019-01-31 § 16 att rapportera att under 2018 
kvartal 4 fanns det 16 beslut, varav 5 berör män/pojkar och 11 berör 
flickor/kvinnor, som inte verkställts inom tre månader. Det är en 
minskning med 11 beslut mot föregående kvartal. Under kvartalet har 11 
beslut, som tidigare rapporterats in som ej verkställda, verkställts. 3 beslut 
har avslutats utan att verkställas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 118 
Socialnämnens protokoll 2019-01-31 § 16 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-01-07 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 104 Dnr KS 2019-000164 102 

Avsägelse från Emilia Hallin (S) av uppdraget 
som ledamot och ordförande i kulturnämnden 
och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Emilia Hallin (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i 
kulturnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Emilia Hallin (S) befrias från uppdraget. 

2. Daniel Sjögren (S) utses till ny ordförande i kulturnämnden för tiden 
till 2022-12-31. 

3. Frågan om fyllnadsval av ny ledamot i kulturnämnden bordläggs. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Emilia Hallin 2019-02-06 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kulturnämnden 
Emilia Hallin 
Daniel Sjögren 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 51  
Kommunfullmäktige 2019-04-02 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 105 Dnr KS 2019-000163 102 

Avsägelse från Torbjörn Häggmark (V) av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Torbjörn Häggmark (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Torbjörn Häggmark (V) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Torbjörn Häggmark 2019-03-06 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Torbjörn Häggmark 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
Länsstyrelsen 
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§ 106 Dnr KS 2019-000159 102 

Val av styrelsemedlemmar till SEKAB BioFuel 
Industries AB 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige i Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå har tidigare 
beslutat om bolagsordning för SEKAB BioFuel Industries AB. Av 
bolagsordningen framgår att bolagets styrelse ska bestå av högst nio 
ledamöter, samt arbetstagarrepresentanter. Styrelsen utses av ägarna. Sex 
ledamöter och ordförande utses av kommunägda Norrlands Etanolkraft AB 
(Nekab) och tre ledamöter utses av EcoIndustries Development in Europe 
AB (EcoIndustries).  

I tidigare beslut har kommunägda Norrlands Etanolkraft AB utsett Gunnar 
Olofsson (ordf) respektive Kristina Säfsten att ingå i SEKAB BioFuel 
Industries AB styrelse.  

Valberedningen i kommunernas ägarbolag NEKAB, bestående av Mikael 
Öhlund samt Kristina Sundin-Jonsson har föreslagit Anders Järvelä, 
Fredrik Herlitz samt Karin Hedlund Energi till i Sekabs styrelse.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser följande styrelse i SEKAB BioFuel Industries 
AB för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige: 

Gunnar Olofsson, ordförande 
Håkan Vedberg 
Kristian Säfsten 
Anders Järvelä  
Fredrik Herlitz 
Karin Hedlund  

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Umeå kommun 
Örnsköldsviks kommun 
Skellefteå Stadshus AB 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
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§ 107 Dnr KS 2019-000176 102 

Val av styrelser, bolagsstämmoombud och 
lekmannarevisorer i hel- och delägda bolag 
inom Skellefteå Stadhus AB koncernen för 
mandatperioden 2019-2022 (gäller bolagen  
Skellefteå Kraft  AB, Skellefteå Industrihus AB, 
Skellefteå buss AB och Skelleftebostäder AB) 
m fl bolag 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-03-14 § 24 att till 
kommunfullmäktige överlämna förslag till val av styrelser, bolagsstämmo-
ombud och lekmannarevisorer i hel- och delägda bolag inom Skellefteå 
Stadhus AB koncernen för mandatperioden 2019-2022. Ytterligare 
nomineringar har skett beträffande bolag som inte ingår i koncernen ifråga. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser följande styrelser, bolagsstämmoombud och 
lekmannarevisorer för tiden från den årsstämma som följer närmast efter 
att val till kommunfullmäktige förrättats (2019 års bolagsstämma) intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Skellefteå Kraft Elnät AB 
Ordförande:  Alf Marklund 
Vice ordförande; Conny Sandström 
Ledamöter:  Seved Lycksell 
   Catarina Hägglund 
   Staffan Holmström 
 
Ombud på årsstämma: Joachim Nordin 
Ersättare för ombud: Anders Järvelä 
 
 
Lekmannarevisor: Thomas Lundström 
Ersättare för lekmannarevisor: Philip Cohen 
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Skellefteå Kraft Service AB 
Ordförande:  Joachim Nordin 
Ledamöter:  Seved Lycksell 
   Erik Jonsson 
   Anders Järvelä 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
Lekmannarevisor: Thomas Lundström 
Ersättare för lekmannarevisor: Philip Cohen 
 
 
Energiservice Skellefteå AB 
Ordförande:  Jan Bardell 
Ledamöter:  Anders Järvelä 

Conny Sandström 
Elin Bergsten 
Magnus Öberg 

 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Annica Bray 
 
Lekmannarevisor: Thomas Lundström 
Ersättare för lekmannarevisor: Philip Cohen 
 
 
Skellefteå Kraft Fibernät AB 
Ordförande:  Seved Lycksell 
Ledamöter:  Elin Bergsten 

Glenn Wikman 
Catarina Hägglund 
 Joachim Nordin 

 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
Lekmannarevisor: Thomas Lundström 
Ersättare för lekmannarevisor: Philip Cohen 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 55  
Kommunfullmäktige 2019-04-02 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

BlaikenVind AB 
Ledamöter:  Anders Järvelä 
   Jörgen Svensson 
 
Suppleanter:  Helen Olofsson 
   Seved Lycksell 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
Lekmannarevisor: Thomas Lundström 
Ersättare för lekmannarevisor: Philip Cohen 
 
Ackra Invest AB 
Ledamöter:  Alf Marklund 
   Conny Sandström 
 
Ombud på årsstämma: Anders Järvelä 
Ersättare för ombud: Joachim Nordin 
 
 
Norrlands Etanolkraft AB 
Ordförande  Joachim Nordin 
Ledamot:  Anders Järvelä 
 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
Lekmannarevisor: Thomas Lundström 
 
 
SEKAB BioFuel Industries AB  
Lekmannarevisor, ersättare: Thomas Lundström 
 
 
 
Science City AB 
Ledamöter:  Fredrik Jonsson 
   Christoffer Svanberg 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
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Green Exergy 
Ledamöter:  Erik Jonsson 
   Elin Bergsten 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
 
OY Alholmens Kraft AB 
Ledamot:  Ulf Hedqvist 
Suppleant:  Seved Lycksell 
 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
 
Mellansvensk Kraftgrupp AB 
Ledamot:  Anders Järvelä 
 
Ombud på årsstämma: Anders Järvelä 
 
 
 
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag 
Ledamöter:  Pär Forsberg 
   Anders Järvelä 
 
Suppleant:  Stefan Forsgren 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
  
 
Indalsälvens Vattenregleringsföretag 
Ledamot:  Pär Forsberg 
 
Suppleant:  Stefan Forsgren 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
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Umeälvens Vattenregleringsföretag 
Ledamot:  Pär Forsberg 
 
Suppleant:  Stefan Forsgren 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
 
AC-Net Externservice AB 
Ledamot:  Anders Pettersson 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
 
AC-Net Internservice AB 
Ledamot:  Per-Erik Nilsson 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
Solberg Vindkraft AB 
Ledamöter:  Anders Järvelä 
   Jörgen Svensson 
  
Suppleanter:  Joachim Nordin 
   Seved Lycksell 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
Skellefteå Kraft Industry Locations AB 
Ordförande:  Alf Marklund 
Ledamot:  Anders Järvelä 
 
Suppleant:  Seved Lycksell 
 
Ombud på årsstämma: Conny Sandström 
Ersättare för ombud: Annica Bray 
 
Lekmannarevisor: Thomas Lundström 
Ersättare för lekmannarevisor: Philip Cohen 
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Nordic Industry Locations AB 
Ledamot:  Anders Järvelä 
Suppleant:  Christoffer Svanberg 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
Vattenkraftens Miljöfond AB 
Ledamot:  Anders Järvelä 
Suppleant:  Pär Forsberg 
 
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
Charge-Amps AB 
Ledamot:  Patrik Grantås 
Suppleant:  Anders Järvelä 
  
Ombud på årsstämma: Alf Marklund 
Ersättare för ombud: Conny Sandström 
 
Skellefteå Kraft Fastighetsförvaltning AB 
Ordförande:  Anders Järvelä 
Ledamöter:  Joachim Nordin 
   Alf Marklund 
 
Ombud på årsstämma: Conny Sandström 
Ersättare för ombud: Annica Bray 
 
Lekmannarevisor: Thomas Lundström 
Ersättare för lekmannarevisor: Philip Cohen 
 
Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB 
Ordförande:  Anders Järvelä 
Ledamöter:  Joachim Nordin 
   Alf Marklund 
 
Ombud på årsstämma: Conny Sandström 
Ersättare för ombud: Annica Bray 
 
Lekmannarevisor: Thomas Lundström 
Ersättare för lekmannarevisor: Philip Cohen 
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SKEBO Parkering AB 
Ordförande:  Harriet Classon 
Ledamöter:  Ulrika Larsson 
   Ludwig Eriksson 
 
Ombud på årsstämma: Ann Åström 
Ersättare för ombud: Carina Sundbom 
 
Lekmannarevisor: Ola Burström 
Ersättare för lekmannarevisor: Thomas Nordenstam 
 
Skellefteå IH Holding AB 
Ordförande:  Lorents Burman  
Vice ordförande Johan Söderberg  
Ledamöter:  Åsa Stenlund Björk 
   Hans Öhlund 
   Åsa Etelämäki 

Agneta Hansson 
Dick Hellman 
Anders Rutdal 
Glenn Wikman 

 
Ombud på årsstämma: Maria Marklund 
 
Lekmannarevisor: Thomas Nordenstam 
Ersättare för lekmannarevisor: Ola Burström 
 
Lövånger Trafik AB 
Ordförande:  Roger Marklund 
Ledamot:  Andreas Olofsson 
 
Ombud på årsstämma: Andreas Olofsson 
 
Lekmannarevisor: Philip Cohen 
Ersättare för lekmannarevisor: Toseef Javaid 
 
 
AB Continentbus AB 
Ordförande:  Roger Marklund 
Ledamot:  Andreas Olofsson 
 
Ombud på årsstämma: Andreas Olofsson 
 
Lekmannarevisor: Philip Cohen 
Ersättare för lekmannarevisor: Toseef Javaid 
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Skellefteå Kraft AB 
Ombud på årsstämma: Lorents Burman 
Ersättare för ombud: Andreas Löwenhöök 
 
Skelleftebostäder AB 
Ombud på årsstämma: Ann Åström 
Ersättare för ombud: Carina Sundbom 
 
Skellefteå Industrihus AB 
Ombud på årsstämma: Maria Marklund 
Ersättare för ombud: Charlotta Enqvist 
 
Skellefteå buss AB 
Ombud på årsstämma: Charlotta Enqvist 
Ersättare för ombud: Maria Marklund 
 
Skellefteå City Airport AB 
Ombud på årsstämma: Agneta Hansson 
Ersättare för ombud: Christina Soldan 
 
Science City Skellefteå AB 
Ombud på årsstämma: Lorents Burman 
Ersättare för ombud: Agneta Hansson 
 
Nolia AB 
Ombud på årsstämma: Lorents Burman 
Ersättare för ombud: Kristina Sundin Jonsson 
 
Visit Skellefteå AB 
Ombud på årsstämma: Bengt Markstedt 
Ersättare för ombud: Johan Söderberg 
 
Västerbottensteatern AB 
Ombud på årsstämma: Pierre Lidström 
Ersättare för ombud: Maria Bernsson 
 
Skellefteå Stadshus AB 
Ombud på årsstämma: Tomas Marklund 
Ersättare för ombud: Kerstin Olofsson 
 
Skellefteå Museum AB 
Ombud på årsstämma: Elizabeth Westerlund 
Ersättare för ombud: Christina Soldan 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Visit Skellefteå AB 
Västerbottensteatern AB 
Skellefteå Museum AB  
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§ 108 Dnr KS 2019-000171 102 

Val av ersättare i Samordningsförbundet 
Skellefteå Norsjö efter Hans Bergman (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige valde 2018-12-18 § 337 Hans Bergman (C) till 
ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö. Vid 
nomineringen uppmärksammades inte att enligt förbundsordningen 5 § 
enbart ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige är valbar till styrelsen. 

Då Hans Berggren inte är vare sig ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige är han inte valbar, varför nytt val måste förrättas. 
Maria Sandström (C) har nominerats till uppdraget, och är valbar då hon är 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 337 upphävs i den del som 

omfattar val av ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet 
Skellefteå Norsjö. 

2. Till ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö 
för återstoden av mandatperioden 2019-01-01 – 2021-12-31 utses 
Maria Sandström (C). 

Beslutsunderlag 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2019-03-15 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Hans Bergman 
Maria Sandström 
Support och lokaler, lönecenter förtroendevalda 
Kommunledningskontoret, ansvarig Troman 
Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö 
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§ 109 Dnr KS 2019-000194 102 

Avsägelse från Ann-Christin Petterson (S) av 
uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Skellefteå buss AB och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Ann-Christin Pettersson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Skellefteå buss AB för tiden till och med 2019-04-14 samt  
2019-04-15 – 2023-04-14. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ann-Christin Petterson (S) befrias från uppdraget. 

2. Frågan om fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Skellefteå Buss AB 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Ann-Christin Pettersson (S) 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå buss AB 
Skellefteå Stadshus AB 
Ann-Christin Pettersson 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 110 Dnr KS 2019-000198 102 

Avsägelse från Gun Westin (L) av uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Gun Westin (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Gun Westin (L) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Gun Westin 2019-03-20 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Gun Westin 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
Länsstyrelsen 
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§ 111 Dnr KS 2019-000016 101 

Remisser  
 Dnr 2019-128 141 
 
Motion av Hans Brettschneider (MP) och Linnea Öhman (MP) om 
kommundelskoordinatörer i kommunen (12/19) 
 
 Dnr 2019-135 107 
 
Motion av Hans Brettschneider (MP) och Linnea Öhman (MP) om att 
Skebo inför solcellsanläggning som standard på all nyproduktion av 
flerbostadshus (13/19) 
 
 Dnr 2019-146 029 
 
Motion av Jeanette Velander (V) om nolltolerans mot rasism på 
arbetsplatser (14/19) 
 
 Dnr 2019-148 330 
 
Motion av Gabriella Rymark (C) om trygga och tillgängliga lekplatser 
(15/19) 
 
 Dnr 2019-151 600 
 
Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 
Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
kartläggning av hedersvåld och förtryck i lokala grund- och 
gymnasieskolor med mera (16/19) 
 
 Dnr 2019-170 600 
 
Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Christina 
Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD) om utvärdering av kulturskolan 
(17/19) 
 
 Dnr 2019-187 160 
 
Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 
Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
förstärkt skydd mot terrorattentat i Skellefteå (18/19) 
______________________________________________________ 
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§ 112 Dnr KS 2019-000177 101 

Delgivningar 
 Dnr 2019-102 102 
 
Länsstyrelsens beslut 2019-03-11 där Kaisa Edström (M) blir utsedd till ny 
ledamot och Kjell Lindström (M) blir utsedd till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
 Dnr 2019-85 102 
 
Länsstyrelsens beslut 2019-03-11 där Stig Petersson (SD) blir utsedd till ny 
ersättare i kommunfullmäktige 
 
 Dnr 2019-204 102 
 
Länsstyrelsens beslut 2019-03-22 om efterträdarval där Per Björnbom (SD) 
är utsedd till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Pontus Falkman (SD) 
______________________________________________________ 
 

 


