
 PROTOKOLL 1 (111) 
 2019-04-29 
 
Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid  Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 13.00 - 14.50, 15.20 - 20.40 
 
Beslutande 

 
Övriga deltagande 

Se sidan 2 Johan Forssell, sekreterare 
Petra Bassioukas Hanseklint, trafikingenjör, § 117 
Jens Tjernström, analytiker,  § 117 
Dick Hellman, revisionens ordförande, § 113 
Harriet Classon, ordförande Skelleftebostäder AB, §§ 139,  
148 
Anna From-Lindqvist (C), interpellant, § 126 

  
 
 

  
 

 
Justerare Markku Abrahamsson samt Ann Åström Paragrafer 113-161 
Ersättare Carina Sundbom samt Joakim Wallström 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Tomas Marklund, ordförande Johan Forssell, sekreterare 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………….. 
Markku Abrahamsson, justerare Ann Åström, justerare 
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2019-04-29 2019-05-08 2019-05-30 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Johan Forssell 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutande 
Jasmine Ravaghi (S) 
Magnus Nilsson (S) 
Daniel Ådin (S) 
Gunilla Lundström (S) 
Anna Lundström (S) §§ 113 - 139 
Felicia Lundmark (S) §§ 113 -123 
Carina Lundmark (S) 
Pierre Lidström (S) 
Ann Åström (S)  
Sara Keisu (S) 
Iosif Karambotis (S) 
Tomas Teglund (S) 
Annamaria Hedlund (S) 
Kenneth Fahlesson (S) 
Maria Granskär (S) 
Evelina Fahlesson (S) 
Maria Marklund (S) 
Annica Bray (S) 
Erik Vikström (S)  
Lorents Burman (S) 
Valter Stenberg (S) 
Tomas Marklund (S) 
Fredrik Stenberg (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Mats Ekman (S) 
Bertil Almgren (S) 
Kaisa Edström (M) 
Micaela Löwenhöök (M) §§ 113 - 119 
Anette Lindgren (M) §§ 113 -133 
Andreas Löwenhöök (M) 
Ramona Dolan (M) 
Stefan Anundi (M) 
Henry Andersson (M) 
Carina Sundbom (C) 
Gabriella Rymark (C) §§ 113 - 128 
Katarina Larsson (C) 
Maria Bernsson (C) ej § 137 
Kjell Bergmark (C) 
Agneta Hansson (V) 
Joakim Wallström (V) 
Jeanette Velander (V) 
Lova Torstensson (V) 
Torbjörn Häggmark (V) 
Marie Bergslycka (V) 
Weidan Gong (V) 
Markku Abrahamsson (SD) 
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Magnus Bergmark (SD) 
Markus Sehlstedt (SD) 
Linda Strandberg (SD) 
Petter Ershag (KD) §§ 113 - 131 
Charlotta Enqvist (KD) 
Kerstin Olofsson (L) 
Shervin Ahmadzadeh (L) 
Christina Soldan (L) 
Stina Engström (L) §§ 113 - 144 
Hans Brettschneider (MP) 
Linnea Öhman (MP) §§ 113 - 148 
 
Tjänstgörande ersättare 
Peter Stensmar (S) för Kamel Mnad (S) 
Elsy Larsson (S) för Felicia Lundmark (S) §§ 124 – 161 
Fredrik Lundberg (S) för Emilia Hallin (S) 
Lars Lundmark (S) för Robert Eskelinen (S) 
Simon Rilfors (S) för Daniel Enwall (S) 
Anita Wallström (S) för Anna Lundström (S) §§ 140 - 161 
Sara-Mari Jonsson (M) för Johan Söderberg (M) §§113 - 148 
Kjell Lindström (M) för Micaela Löwenhöök (M) §§ 120 – 161 
Gunnar Fransson (M) för Lenita Hellman (M) §§ 113 – 119 
Siri Almqvist (M) för Lenita Hellman (M) §§ 120 – 148 
Anna From-Lindqvist (C) för Gabriella Rymark (C) §§ 129 – 161 
Oscar Wellman (C) för Pär Brubäcken (C) 
Maria Sandström (C) för Maria Bernsson (C) § 137 
Roland Östlund (SD) för Gun-Britt Holmlund (SD) 
Per-Ivar Skogqvist (KD) för Petter Ershag (KD) §§ 132 – 146 
Lena Forsman  (KD) för Petter Ershag (KD) §§ 147 – 161 
Ingegerd Saarinen (MP) för Linnea Öhman (MP) §§ 149 - 161 

______________________________________________________ 
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§ 113 Dnr KS 2019-000013 101 

Revisorerna har ordet 
Förtroenderevisionens ordförande för mandatperioden 2014 – 2018 Dick 
Hellman (M) informerar om granskningen av årsredovisningen 2018, samt 
redogör för revisionens ställningstaganden. 
______________________________________________________ 
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§ 114 Dnr KS 2019-000242 007 

Revisionsberättelse 2018 
Revisorerna i Skellefteå kommun har avgett revisionsberättelse för år 
2018.  
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Skellefteå 
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande, samt att styrelsens och nämndernas interna 
kontroll har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer sammantaget att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen för 
god ekonomisk hushållning men svårbedömda ur ett verksamhets-
perspektiv. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och  
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ, samt att fullmäktige 
godkänner kommunens årsredovisning för 2018. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2018 
Redogörelse för revisorernas gransking år 2018 
___________________________________________________  
Beslutet sänds till: 
Revisionen 
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§ 115 Dnr KS 2019-000240 042 

Skellefteå kommuns årsredovisning 2018 
inklusive nämndernas resultatöverföring 2018 

Sammanfattning  
Kommunledningskontoret har sammanställt årsbokslut och årsredovisning 
för Skellefteå kommun gällande räkenskapsåret 2018, inklusive förslag till 
resultatöverföring av nämndernas över- och underskott 2018. 

Ekonomiskt resultat 2018 
Det samlade resultatet för Skellefteå kommunkoncern uppgår 2018 till 506 
miljoner kronor (315 år 2017). Resultatet är nästan 200 miljoner kronor 
högre än 2017, vilket främst beror på stigande energipriser som har en stor 
inverkan på resultatet. Årets värdering av fastigheter och anläggningar har 
också inneburit mindre justeringar av bokförda värden jämfört med 
tidigare år. Skellefteå Kraft AB redovisar enskilt ett resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt på 541 miljoner kronor, vilket överstiger 
budget med 332 miljoner kronor. Bostadsbolaget Skelleftebostäder AB 
redovisar ett resultat på 107 miljoner kronor, vilket överstiger budget med 
13 miljoner kronor. 

Kommunen, exklusive bolag, redovisar ett ekonomiskt resultat på 19 
miljoner kronor (45 år 2017). Resultatet är lägre än föregående år och 
innebär en negativ avvikelse med 26 miljoner kronor jämfört med 
kommunfullmäktiges ursprungliga budget på 45 miljoner kronor. 
Kommunfullmäktige har under 2018 tagit ett antal beslut som belastat 
kommunens resultat, vilket inneburit att den ursprungliga budgeten 
justerats ner till noll. 

Avstämning av kommunens resultat 2018 Miljoner kronor 

Ekonomiskt resultat enligt  
Budget och plan 2018-2022  45 

Fullmäktigebeslut 2018 
Ökade kostnader för po-pålägg (personalomkostnader) -23 

Fullmäktigebeslut 2018: Ökade hyreskostnader -12 

Fullmäktigebeslut 2018: Projekt/aktiviteter  
finanseriade ur kommunens resultat  -10 

Budgeterat resultat efter nya beslut  0 
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Avvikelser mot budget 

Skattefinansierad verksamhet  -78 

Utfall för skatteintäkter och statsbidrag 69 

Övriga finansiella poster  16 

Aktieutdelning från Skellefteå Kraft  24 

Uttag från elförsörjning  -14 

Affärsverksamhet  2 

Summa avvikelse mot budget   19  

Årets resultat   19 

Den skattefinansierade verksamheten redovisar enskilt ett underskott på 78 
miljoner kronor. Två nämnder har inte klarat av att redovisa sina kostnader 
inom tilldelad budget: 

Nämnd (skattefinansierad verksamhet) Budget    Utfall  Avvikelse 
(belopp i miljoner kronor) 

För- och grundskolenämnd 1 338,1       1 405,1 -67,0 

Valnämnd  3,9               4,7 -0,8 

För- och grundskolenämnden har inte fullt ut klarat av att möta ökade 
lönekostnader och volymökningar i verksamheten. Nämnden redovisar 
också särskilda kostnader utanför budget som uppstått i samband med 
ombyggnationer av skollokaler. 2017 redovisade nämnden ett underskott 
på 41 miljoner kronor som i samband med beslut om årsredovisningen 
avskrevs av kommunfullmäktige. Valnämnden redovisar ett underskott till 
följd av ett mindre ackumulerat underskott från 2017, ökade lönekostnader 
för kanslipersonal samt ökad ersättning till röstmottagare. Övriga nämnder 
redovisar överskott eller kostnader i nivå med fastställd budget. 

Den skattefinansierade verksamheten belastades även med överskjutande 
kostnader under 2018 då nämnderna till viss del använde sin resultat-
överföring från tidigare år. Överföringen fungerar som nämndernas interna 
egna kapital, vilket innebär att om den är lägre vid årets slut än vid årets 
början så uppstår en kostnad som belastar kommunens resultat. Trots för- 
och grundskolenämndens relativt stora underskott och 2018 års belastning 
av resultatöverföringen från tidigare år klarar kommunen av att redovisa ett 
ekonomiskt resultat på 19 miljoner kronor. Detta beror i huvudsak på ett 
bättre utfall än budget, avseende skatteintäkter och generella statsbidrag, 
med nästan 70 miljoner kronor. Kommunens resultat vägs också upp av ett 
något högre sammantaget uttag (10 miljoner kronor) från Skellefteå Kraft 
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jämfört med budget. Kommunens finansnetto hade också ett något bättre 
utfall, främst till följd av lägre räntekostnader. 

Avstämning av kommunallagens balanskrav 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans 
för kommuner. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att 
intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska 
inräknas i intäkterna då avstämningen görs.  

I årsbokslutet för 2018 föreslås ingen avsättning till 
resultatutjämningsreserv (RUR) då det inte finns något resultat att avsätta 
som överstiger 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 
Skellefteå kommun uppgår den samlade resultatutjämningsreserven till 60 
miljoner kronor 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen reglerar att alla kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sina verksamheter. Kommunfullmäktige i Skellefteå har 
fastställt särskilda riktlinjer för vad som är god ekonomisk hushållning i 
Skellefteå kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den samlade 
bedömningen ska vara att Skellefteå kommun under 2018 haft en god 
ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Motivet till detta är att även 
om kommunen redovisar ett resultat som inte når upp till fullmäktiges 
överskottsmål för ett enskilt år så följer det genomsnittliga resultatet i den 
skattefinansierade verksamheten fullmäktiges mål. Kommunen lever också 
upp till fullmäktiges soliditets- och inlåningsmål med god marginal. 
Kommunen har även en god uppfyllelse av verksamhetsmålen även om 
avstämningen pekar på ett antal förbättringsområden. 

Bedömningen stärks också av att de kommunägda bolagen återigen 
redovisar ett resultat som kraftigt överstiger budget. Kommunen uppfyller 
också målet om en oförändrad kommunalskatt samt målet om att andelen 
av kommunens kostnader som täcks av intäkter från taxor och avgifter inte 
ska minska. 

Den samlade bedömningen om god ekonomisk hushållning grundar sig 
också på att nämnder och bolag drivit sina verksamheter i enlighet med 
fullmäktiges definierade uppdrag (reglementen och ägardirektiv) samt att 
bolagens verksamheter under 2018 varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Den samlade verksamhetsberättelsen i årsredovisningen i 
kombination med löpande redovisningar under året, särskilda 
bolagsstyrningsrapporter och revisionsberättelser från bolagen samt den 
systematiskt genomförda internkontrollen, ligger till grund för denna 
bedömning. 
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Nämndernas resultatöverföring 2018 
Nämnderna ska enligt huvudregeln ta med sig eventuell avvikelse från 
årets driftbudget till nästkommande år. Syftet med överföringen är att, 
genom en ökad flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning. 
Överföringsbelopp beslutas alltid av fullmäktige som även kan besluta om 
eventuella avsteg från huvudregeln. För investeringsprojekt är huvudregeln 
att så länge projektet pågår förs oförbrukade investeringsanslag över till 
nästkommande år. 

Överföringsbeloppet för resultatöverföring gällande driften i den 
skattefinansierade verksamheten uppgår till 159 miljoner kronor, enligt 
förslag till resultatöverföring bilaga 1, vilket är 33 miljoner kronor lägre än 
överföringen 2017. Överföringen kan komma att påverka kommunens 
resultat negativt om överföringen till 2019 blir mindre än överföringen 
2018. Utöver överföringen av överskott föreslås även att vissa nämnder 
och verksamheter får täckning för vissa underskott som uppstått under 
2018. Det handlar främst om för- och grundskolenämnden (hela nämndens 
underskott), nämnden för support och lokaler (omstruktureringskostnader, 
m.m.) samt teknisk nämnd (50 procent av underskottet för vinterväg-
hållning enligt särskild princip). Samtliga av dessa underskott har redan 
belastat kommunens resultat 2018. 

Affärsverksamheternas över- och underskott regleras via verksamheternas 
egna kapital samt vatten- och avloppverksamhetens (VA-verksamheten) 
skuld till VA-kollektivet (förslag till resultatöverföring bilaga 3). 
Sammantaget uppgår summan till 10 580 073 000 kronor, varav nästan 
hela summan, 10 442 274 000 kronor avser eget kapital inom 
Elförsörjningen. Här ligger hela kommunens aktieinnehav i Skellefteå 
Kraft AB. 

De investeringsanslag som föreslås överförs till 2019 (förslag till 
resultatöverföring bilaga 2) uppgår till 367 miljoner kronor, vilket 
överstiger förra årets överföring med 169 miljoner kronor. Samtliga av de 
investeringsmedel som föreslås överföras är redan finansierade i 
kommunens finansieringsplan. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2019-04-09 § 185, och beslutade att 
kommunledningskontorets förslag till årsredovisning 2018 modifieras så 
att resultatutjämningsreserven från tidigare år tas i anspråk för att utjämna 
årets resultat, samt att en årsredovisning modifierad enligt detta godkänns 
och överlämnas till revisorerna. Kommunstyrelsen föreslog även 
kommunfullmäktige dels godkänna den modifierade årsredovisningen, 
samt att besluta att ianspråkta resultatutjämningsreserven. 

Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har revisorerna framfört 
synpunkter på årsredovisningen. Utifrån dessa synpunkter har ändringar 
gjorts. 

Ändringarna har inte förändrat resultatet för vare sig kommunen, de 
kommunägda bolagen eller för Skellefteå Stadshuskoncern. Däremot har 
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det påverkat resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys för den 
samlade kommunkoncernen (så kallad ”sammanställd redovisning”). 

Det är främst 2017 års koncernsiffror som har uppdaterats. Förändringarna 
avser dels rättning av fel gällande nedskrivningar gjorda i verksamheter 
som inte omfattas av självkostnadsprincipen. År 2017 gjordes inga extra 
nedskrivningar i koncernresultatet, trots att så borde ha skett då dessa 
nedskrivningar genomfördes i de affärsdrivande bolagen, Skellefteå Kraft 
AB och Skelleftebostäder AB. Den nu genomförda rättningen får till följd 
att 2017 års resultat för kommunkoncernen minskar med 195 miljoner 
kronor. 

Rättningar har också gjorts vad gäller felaktiga elimineringar av skillnader 
i förvärvsvärden. När kommunen en gång i tiden förvärvade Skellefteå 
Kraft skedde det till ett visst värde. När försäljningen sedan gjordes från 
kommunen till Skellefteå Stadshus AB skedde det till ett annat värde. Det 
ursprungliga förvärvsvärdet ska finnas i koncernens balansräkning, vilket 
innebär att mellanskillnaden mellan ursprungligt förvärvsvärde och det nya 
värdet som uppstod vid försäljningen ska elimineras. År 2017 hade 
felaktiga värden eliminerats, vilket nu har rättats till. Resultatet i 
kommunkoncernen 2018 har förändrats med minus 63 miljoner kronor. 
Detta beror på att elimineringarna felaktigt hade bokförts direkt mot eget 
kapital i balansräkningen och inte via koncernens resultat. 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Skellefteå kommuns årsredovisning 2018 enligt kommunstyrelsens 

beslut 2019-04-23 godkänns. 
 

2. Kommunstyrelsens samlade bedömning om god ekonomisk 
hushållning godkänns. 
 

3. Kommunstyrelsens förslag till resultatöverföring 2018 godkänns. 
 

4. Resultatutjämningsreserven från tidigare år tas i anspråk för att utjämna 
årets resultat. 

 

Inlägg 
Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M), Hans Brettschneider (MP) 
samt Anette Lindgren (M) yttrar sig. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå kommuns årsredovisning 2018 
enligt kommunstyrelsens beslut 2019-04-23 godkänns; att 
kommunstyrelsens samlade bedömning om god ekonomisk hushållning 
godkänns; att kommunstyrelsens förslag till resultatöverföring 2018 
godkänns; samt att resultatutjämningsreserven från tidigare år tas i anspråk 
för att utjämna årets resultat. 
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Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M) samt Hans Brettschneider 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande2019-04-23 
Skellefteå kommuns årsredovisning, reviderad utifrån revisionens 
framförda synpunkter 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04 
Förslag till resultatöverföring bilaga 1 - 3 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi- och finans 
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§ 116 Dnr KS 2019-000243 007 

Ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning 

Sammanfattning  
Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen att kommunstyrelsen 
och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. 

Jäv 
De ledamöter som har uppdrag i kommunstyrelsen och nämnderna deltar 
inte i behandlingen av ärendet i de delar som omfattar de organ i vilka de 
har uppdrag.  

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2018  
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunrevisionen 
Samtliga nämnder 
Demokratiberedningen 
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§ 117 Dnr KS 2019-000112 530 

Kollektivtrafikplan för Skellefteå kommun 2019 
- 2023 

Sammanfattning  
Ett av kollektivtrafikprojektets deluppdrag är att upprätta en 
kollektivtrafikplan för Skellefteå kommun för perioden 2019 – 2023. 
Samhällsbyggnad har upprättat ett förslag i vilket sammanfattas de beslut 
gällande kollektivtrafik som tagits inom ramen för kollektivtrafikprojektet 
2016 – 2018 och kopplar dem till Skellefteå 2030-målen. 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) kräver att kommunerna 
årligen under mars månad skickar in en gällande kollektivtrafikplan vilken 
enligt myndighetens uppfattning bör omfatta en mandatperiod. Skellefteå 
kommun har tidigare inte haft någon kollektivtrafikplan, vilket RKM har 
framhållit försvårar myndighetens arbete och samverkan med Skellefteå 
kommun. 

Avvikelser från tidigare beslut är smärre justeringar i linjenätet för 
stadstrafiken (se stadstrafikkartan för sträckorna Medlefors-Mobacken, 
Sunnanå, Skelleftehamn Folkets hus och Stämningsgården) samt vissa 
förlängda linjer i vissa tidslägen. 

För majoriteten av befolkningen på landsbygden medför den nya 
kollektivtrafiken bättre resmöjligheter. De förbättrade pendlings-
möjligheterna kommer sannolikt att underlätta landsbygdsföretagens 
kompetensförsörjning m m vilket på sikt kan leda till ökad lönsamhet och 
kan bidra till företagens långsiktiga utveckling. De människor som inte bor 
i nära anslutning till linjenätet kan nyttja närtrafiken två gånger i veckan. 
Dessa människor kommer att erbjudas en samhällsservice som de idag i de 
flesta fall inte har tillgång till genom kollektivtrafik. De kommersiella 
aktörerna i de mindre samhällena kan komma att gynnas av ökat 
kundunderlag. 

Samhällsbyggnad har inkommit med en reviderad tjänsteskrivelse samt 
förslag till kollektivtrafikplan. Den ekonomiska kalkylen för 
kollektivtrafiken redovisas i bilaga till förslaget till kollektivtrafikplan  
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kollektivtrafikplan 2019 – 2023 med medföljande bilagor fastställs 

enligt samhällsbyggnads förslag. 

2. Justeringarna i linjesträckningarna godkänns. Gymnasieskolans 
busslinje Vebomark-Vallen-Svarttjärn skall vara kvar. Linjetrafik 
Jörn/Österjörn/Hebbersliden/Sandfors behålls med 2 dubbelturer 
dagligen (förmiddag-eftermiddag), vilket sker genom att minskning av 
antalet dubbelturer Kusmark-Skellefteå med 2. ”Långsamma linjen” 
byter namn till ”Servicelinjen” i dokumentet. Servicelinjen utökas till 
trafik även på lördagar med fyra dubbelturer (motsvarande måndag – 
fredag) samt två dubbelturer på söndagar. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att framledes besluta om ändringar av 
linjesträckningar som inte är av principiell betydelse.  

4. Det nya kollektivtrafiksystemet skall utvärderas löpande. En 
delutvärdering av det nya kollektivtrafiksystemet ska presenteras för 
kommunstyrelsen under 2020. Efter 2023 görs en mer omfattande 
utvärdering. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra resvaneundersökning 
och dialog med nyttjare och potentiella nyttjare av 
kollektivtrafiksystemet i samband med delutvärderingen 2020. 

Reservation 
Carina Sundbom (C) samt Charlotta Enqvist (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. Gabriella Rymark (C), Katarina 
Larsson (C), Oscar Wellman (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), 
Håkan Andersson (C) samt Petter Ershag (KD)  reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Carina Sundboms samt Charlotta Enqvists yrkanden.  
 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Oscar 
Wellman (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C) samt Håkan 
Andersson (C) inlämnar följande skriftliga reservation: ”Vi yrkar avslag på 
detta, eftersom det går emot våra grundläggande värderingar och styr för 
mycket mot centralisering”. 
 
Inlägg 
Agneta Hansson (V), Andreas Löwenhöök (M), Maria Marklund (S), 
Carina Sundbom (C), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP), 
Markku Abrahamsson (SD), Stina Engström (L) samt Linnea Öhman (MP) 
yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att kollektivtrafikplan 2019 – 2023 med 
medföljande bilagor fastställs enligt samhällsbyggnads förslag 
(beslutspunkt 1); att justeringarna i linjesträckningarna godkänns. 
Gymnasieskolans busslinje Vebomark-Vallen-Svarttjärn skall vara kvar. 
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(beslutspunkt 2); att kommunstyrelsen får i uppdrag att framledes besluta 
om ändringar av linjesträckningar som inte är av principiell betydelse; samt 
att det nya kollektivtrafiksystemet skall utvärderas löpande. En 
delutvärdering av det nya kollektivtrafiksystemet ska presenteras för 
kommunstyrelsen under 2020. Efter 2023 görs en mer omfattande 
utvärdering (beslutspunkt 4). 

Agneta Hansson (V), Andreas Löwenhöök (M), Maria Marklund (S), Hans 
Brettschneider (MP), Markku Abrahamsson (SD), Stina Engström (L) samt 
Linnea Öhman (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, 

Agneta Hansson (V), Andreas Löwenhöök (M), Maria Marklund (S), Hans 
Brettschneider (MP), Stina Engström (L) samt Linnea Öhman (MP) yrkar 
på följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: ”Linjetrafik 
Jörn/Österjörn/Hebbersliden/Sandfors behålls med 2 dubbelturer dagligen 
(förmiddag-eftermiddag), vilket sker genom att minskning av antalet 
dubbelturer Kusmark-Skellefteå med 2” samt ”Servicelinjen utökas till 
trafik även på lördagar med fyra dubbelturer (motsvarande måndag – 
fredag) samt två dubbelturer på söndagar”. 

Andreas Löwenhöök (M), Maria Marklund (S), Hans Brettschneider (MP), 
Stina Engström (L) samt Linnea Öhman (MP) yrkar på följande tillägg till 
kommunstyrelsens förslag ” ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
genomföra resvaneundersökning och dialog med nyttjare och potentiella 
nyttjare av kollektivtrafiksystemet i samband med delutvärderingen 2020.” 
samt att ””Långsamma linjen” byter namn till ”Servicelinjen i 
dokumentet”.” 

Carina Sundbom (C) samt Charlotta Enqvist (KD) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa proposition på 
kommunstyrelsens förslag. Om detta vinner bifall kommer därefter förslag 
till tillägg ställas under proposition. Denna propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carina 
Sundboms m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 56 ja-röster och 9 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 
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Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Agneta Hanssons m fl tilläggsyrkande, 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer proposition på Andreas Löwenhööks m fl 
tilläggsyrkande, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 156 
Skrivelser med synpunkter angående kollektivtrafik, hållplatser m m 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-04-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-05 § 78 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-02-12 
Förslag till kollektivtrafikplan 
Kollektivtrafikplanen, bilaga 1 - Riktlinjer för busshållplatser, fastställda i 
Tekniska nämnden 2018-10-15 
Kollektivtrafikplanen, bilaga 2 - Rapport Skellefteå 
kollektivtrafikutredning, 2017-06-27 
Kollektivtrafikplanen, bilaga 3 - Förslag till nytt kollektivtrafiksystem i 
Skellefteå kommun, fastställt av kommunfullmäktige 2018-05-29 § 151 
Kollektivtrafikplanen, bilaga 4 – Anropsstyrd trafik 
Kollektivtrafikplanen, bilaga 5 - Ekonomi kollektivtrafik 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
Budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
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Voteringslista § 117 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), 
Kennet Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg 
(S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), 
Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Gunnar Fransson (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD) 

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

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

 
Nej röstar:  
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Oscar 
Wellman (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson 
(C), 

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
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§ 118 Dnr KS 2019-000150 530 

Förslag till reviderat system för närtrafik i 
Skellefteå kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-29  § 151 om förslag till nytt 
kollektivtrafiksystem i Skellefteå kommun. Kommunfullmäktige beslutade 
bland annat att uppdra till kommunfullmäktige att fatta de beslut som är 
nödvändiga för genomförande av förändringen, samt att genomföra de 
ytterligare utredningar som är nödvändiga för genomförande av 
förändringen, bland annat avseende anropsstyrd trafik samt avseende 
möjligheten för övriga resenärer att åka med skolbussar. 

Samhällsbyggnad har i samverkan med kommunledningskontoret och 
Länstrafiken i Västerbotten AB utarbetat ett förslag till zonindelad 
närtrafik. I Västerbottens län är det Länstrafiken AB som upphandlar och i 
övrigt hanterar den anropsstyrda trafiken. Förutsatt att kommunfullmäktige 
godkänner förslaget kan det genomföras i den takt som det hanteras av 
Länstrafikens handläggnings- och beslutsprocesser. 

Systemet bör följas upp ett år efter införandet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Zonindelad anropsstyrd närtrafik i Skellefteå kommun fastställs enligt 

arbetsutskottets förslag. 

2. Systemet för zonindelad anropsstyrd närtrafik skall utvärderas när ett år 
förflutit efter införandet. 

Reservation 
Carina Sundbom (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Oscar Wellman (C), 
Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Petter 
Ershag (KD) samt Charlotta Enqvist (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Carina Sundboms yrkande.  
 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Oscar 
Wellman (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C) samt Håkan 
Andersson (C) inlämnar följande skriftliga reservation: ”Vi yrkar avslag på 
detta, eftersom det går emot våra grundläggande värderingar och styr för 
mycket mot centralisering”. 
 
Hans Brettschneider (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Hans Brettschneiders yrkande.  
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Inlägg 
Carina Sundbom (C); Hans Brettschneider (MP) samt Markku 
Abrahamsson (SD) yttrar sig. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att zonindelad anropsstyrd närtrafik i Skellefteå 
kommun fastställs enligt arbetsutskottets förslag; samt att systemet för 
zonindelad anropsstyrd närtrafik skall utvärderas när ett år förflutit efter 
införandet. 

Carina Sundbom (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Hans Brettschneider (MP) samt Markku Abrahamsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg ”Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att i en zon på prov lägga till tider för att underlätta för att 
underlätta för arbetspendling”, 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa proposition på 
kommunstyrelsens förslag. Om detta vinner bifall kommer därefter förslag 
till tillägg ställas under proposition. Denna propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carina 
Sundboms m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 55 ja-röster och 9 nej-röster, 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer proposition på Hans Brettschneiders m fl 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

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

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 45 ja-röster och 10 nej-röster, 9 ledamöter avstår från 
att rösta, 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 158 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-10-09 
Förslag till nytt system för anropsstyrd trafik i Skellefteå kommun 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-21 § 151 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
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Voteringslista § 118 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kennet 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg 
(S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), 
Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Gunnar Fransson (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD) 

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

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

 
Nej röstar:  
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Oscar 
Wellman (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson 
(C), 

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 

Frånvarande: 
Jasmine Ravaghi (S). 
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Voteringslista § 118 omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kennet 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg 
(S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), 
Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Gunnar Fransson (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

Shervin Ahmadzadeh (L),  

 
Nej röstar:  
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD),  

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

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

 

Avstår från att rösta: 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Oscar 
Wellman (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson 
(C), 

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 

Frånvarande: 
Jasmine Ravaghi (S). 

 

 
  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23  
Kommunfullmäktige 2019-04-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 119 Dnr KS 2019-000153 317 

Förtydligande av regler för vägbelysning 
utanför detaljplanerat område 

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsnämnden anför att Skellefteå kommun ansvarar för cirka 
25 000 belysningspunkter fördelat på cirka 700 olika belysnings-
anläggningar runt om i kommunen. Ungefär 10 000 av dessa ligger utanför 
detaljplanerat område. Belysningspunkterna finns på kommunens egna 
vägar, vissa av Trafikverkets allmänna vägar samt de enskilda vägar som 
sköts av Samhällsbyggnad. Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-11 § 
285 om nya regler för vägbelysning utanför detaljplanerat område.  
Samhällsbyggnadsnämnden anser att dessa regler behöver förtydligas 
gällande ombyggnad och förnyelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför 2019-02-25 § 48 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om förtydligande av gällande 
belysningsregler beslutade av kommunfullmäktige 2017-09-11 § 285, 
angående ombyggnad och förnyelse av befintlig anläggning: 

a) När större ombyggnad behöver utföras så att betydande delar eller hela 
anläggningen behöver göras om (förnyelse) ska belysningsreglerna 
tillämpas med den skillnaden att kommunen står för hela kostnaden. 

b) Totalkostnaden vid större ombyggnad och förnyelse av vägbelysning 
får maximalt uppgå till kostnaden för två ljuspunkter per fastighet med 
fast boende (mantalsskrivna) samt om mörka områden skall 
överbryggas två ljuspunkter per mörkt område. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens begäran 2019-02-25 § 48 avslås. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett förslag till nya 
belysningsregler för Skellefteå kommun i sin helhet, anpassat till 
dagens befolknings- och bebyggelsestruktur men också till planerad 
och prognosticerad utveckling över hela Skellefteå kommuns yta. 

3. Förslaget enligt punkt 2 skall upprättas utifrån förutsättningen att när 
större ombyggnad behöver utföras så att betydande delar av en 
anläggning, eller anläggningen i sin helhet,  behöver göras om/förnyas 
ska kostnaden belasta kommunen. 

4. Förslaget enligt punkt 2 skall kunna behandlas av kommunfullmäktige 
senast i december 2019. 
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Inlägg 
Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), 
Charlotta Enqvist (KD), Markku Abrahamsson (SD) samt Hans 
Brettschneider (MP) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att regler för vägbelysning utanför detalj-
planerat område förtydligas enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 
2019-02-25 § 48. 

Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), 
Charlotta Enqvist (KD) samt Markku Abrahamsson (SD) yrkar att 
samhällsbyggnadsnämndens begäran 2019-02-25 § 48 avslås (beslutspunkt 
1); att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett förslag till 
nya belysningsregler för Skellefteå kommun i sin helhet, anpassat till 
dagens befolknings- och bebyggelsestruktur men också till planerad och 
prognosticerad utveckling över hela Skellefteå kommuns yta (Beslutspunkt 
2); att förslaget enligt punkt 2 skall upprättas utifrån förutsättningen att när 
större ombyggnad behöver utföras så att betydande delar av en anläggning, 
eller anläggningen i sin helhet, behöver göras om/förnyas ska kostnaden 
belasta kommunen (beslutspunkt 3); samt att förslaget enligt punkt 2 skall 
kunna behandlas av kommunfullmäktige senast i december 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Lorents Burmans m fl yrkande och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 175 
Skrivelse från boende i Ljusvattnet 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-25 § 48 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-02-22 
Regler för vägbelysning utom detaljplanerat område med 
tillämpningsbestämmelser 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 120 Dnr KS 2019-000054 042 

Nämndernas årsrapporter 2018 

Sammanfattning  
Nämnderna har upprättat årsrapporter för år 2018.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsrapporterna läggs till handlingarna. 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Demokratiberedningen 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26  
Kommunfullmäktige 2019-04-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 121 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 2019-05-28. 

______________________________________________________ 
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§ 122 Dnr KS 2019-000301 301 

Fråga av Stina Engström (L) om förläggning av 
samhällsbyggnadsnämndens måldagar utanför 
kommunen 
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (L) har till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Under ett flertal år/mandatperioder har nämndens politiker och tjänstemän 
som då hette tekniska haft sina två måldagar förlagda utanför kommunen 
på Piteå havsbad. Ordföranden var då Ola Burström. Nu ser det ut som 
traditionen med ny ordförande för den vidare. Så mina frågor : 
 
1. Anser du det lämpligt att förlägga dessa två måldagarna utanför 

kommunen? 
 
2. Är det endast samhällsbyggnadsnämnden av alla nämnder som gör 

detta? 
 

3. Är inte kostnaden högre för denna ’utflykt” än om ni genomfört på 
hemmaplan?” 

 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sara Keisu (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Samhällsbyggnadsnämnden har inte bara ett nytt namn sedan årsskiftet 
utan har även till största del förnyats och 13 av 18 ledamöter är nya för 
denna mandatperiod.  För att möjliggöra ett gott samarbete inom nämnden 
och med tjänstepersonerna på förvaltningen krävs ett aktivt arbete för att 
öka kompetens och lära känna varandra inom gruppen. Många av 
ledamöterna är nya inte bara i nämnden utan även som politiker i en 
kommunal förvaltning och vi gör därför en satsning på utbildning och ökad 
förståelse för verksamheten. Jag ser det som att målarbetet är nämndens 
främsta verktyg för att påverka verksamheten, skapa nytta för invånarna 
och prioritera områden att arbeta med. Därför anser jag att det är särskilt 
motiverat att lägga tid på att ge ledamöterna en chans att sätta sig in i 
målarbetet och få en djupare förståelse för processen.  Att under 
måldagarna dessutom möjliggöra studiebesök inom vår verksamhet samt 
nätverkande med närliggande kommuner ser jag som en investering som 
kan ge ökad förståelse för framtida nämndsarbete. Merkostnaden som blir 
av att vi förlägger dessa måldagar så att övernattning behövs anser jag vara 
väl befogat. 
 
Samhällsbyggnad som förvaltning har fyra nämnder och vi kommer att ha 
gemensamma måldagar detta år. Det är alltså samhällsbyggnadsnämnden, 
bygg- och miljönämnden, konsumentnämnden och överförmyndarnämnden 
som gemensamt åker till Piteå för måldagar i maj. Denna samordning ger 
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en effektivisering för tjänstepersonerna som endast behöver dra sina 
genomgångar vid ett tillfälle. Dock medför det att vi blir många deltagare 
vilket gjort det svårt att hitta ett ställe som kunde inrymma oss alla för 
konferens och övernattning inom Skellefteå kommun, vilket annars var 
förstahandsvalet.  
 
Jag, som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, anser att det i år finns 
goda skäl att nämnden tillsammans med övriga nämnder inom 
förvaltningen åker på två gemensamma måldagar till Piteå. Dock ser jag 
inte att det är det enda alternativet för framtida måldagar. Som jag förstått 
det lägger de olika nämnderna i Skellefteå kommun upp sina måldagar på 
olika sätt. En del åker utanför kommunen, en del har flera dagar men inom 
kommunen, andra har enstaka dagar med eller utan studiebesök. Jag ser det 
som mitt ansvar som ordförande för nämnden att tillsammans med 
förvaltningschef planera måldagar som är både ansvarsfulla och givande, 
och det kommer jag att fortsätta göra. Hur dessa måldagar kommer att se ut 
och vara upplagda framtida år kan jag dock inte svara för idag.” 
 
Inlägg 
Stina Engström (L) samt Sara Keisu (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 29  
Kommunfullmäktige 2019-04-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

§ 123 Dnr KS 2019-000305 420 

Fråga av Linnea Öhman (MP) om vad som hänt 
med Skellefteås koldioxidbudget 
Kommunfullmäktigeledamoten Linnea Öhman (MP) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
” I höstas kunde vi läsa i tidningarna att Skellefteå kommun tillsammans 
med några andra svenska städer har fått en egen koldioxidbudget. 
Budgeten är framtagen i samarbete med Uppsala Universitet och visar vad 
Skellefteå kommun bör göra för att bidra proportionerligt för att begränsa 
uppvärmningen till under två grader, i enlighet med parisavtalet. Enligt den 
bör vi årligen minska våra utsläpp med över 16 procent. Om inte vi 
minskar dem med den mängden behöver någon annan minska sina utsläpp 
med ännu mer för att vi ska klara målen. Koldioxidbudgeten kan fungera 
som ett bra verktyg som tydliggör vad vi har att göra, och bör vara 
vägledande i alla beslut som tas i kommunen. Men i politiken har det varit 
väldigt tyst om denna budget. 

Vad har hänt med Skellefteås koldioxidbudget? 

Hur används den i kommunen idag? 

Vad görs för att säkerställa att de beslut vi tar håller oss inom vår 
koldioxidbudget? 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

” Det finns inte något politiskt beslut om en koldioxidbudget för Skellefteå 
kommun. Följaktligen används inte heller någon koldioxidbudget som 
vägledning i samband med beslut.  

Det stämmer att Skellefteå kommun (via Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
under 2018 tillsammans med ett femtontal andra kommuner, län och 
regioner varit med och delfinansierat ett projekt vid Uppsala universitet om 
koldioxidbudgetar.  

Projektet har också levererat ett idéförslag kring hur en koldioxidbudget 
skulle kunna se ut för Skellefteå. Idéförslaget är en territoriell budget (med 
tillägg för utsläpp från internationella transporter). Förslaget inkluderar 
alltså inte bara kommunorganisationens utsläpp, utan också industriella 
utsläpp från till exempel Rönnskärsverken.  

Inom ramen för det arbete som kommunstyrelsen via 
kommunledningskontoret samordnar kring hållbarhetsprogrammet och ett 
nytt miljö- och klimatprogram arbetas det vidare med de här frågorna. 
Fokus ligger främst på kommunorganisationen egna utsläpp, men även 
kring hur kommunen kan påverka och på olika sätt underlätta för andra 
lokala aktörer att minska sina utsläpp. 
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Inlägg 
Linnea Öhman (MP) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad.  

______________________________________________________ 
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§ 124 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?” 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 

”Fråga: Kommer Högsta förvaltningsdomstolens beslut att påverka köer 
till förskola och grundskola i Skellefteå? 
 
Svar: Beslutet du hänvisar till, var att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 
valde att inte ta upp två fall som rör skolplacering i Uppsala kommun. Att 
HFD valde att inte ta upp fallet innebär i sin tur att kammarrätten i 
Stockholms beslut ligger fast. Och det beslutet utgick från frågan om så 
kallad relativ närhet kunde tillämpas parallellt med regeln om syskonförtur. 
Uppsala kommun hade nämligen begränsat regeln om syskonförtur till att 
endast gälla om syskonet bor högst två kilometer från sökt skola, något 
kammarrätten alltså menade inte var möjligt. Detta gör att jag inte ser att 
beslutet om syskonförtur kommer av att påverka frågan om skolplacering i 
Skellefteå kommun. Inte heller förskola, då ärendet inte berör det. 
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Att jag ser att beslutet inte berör Skellefteå, beror på att vi inte använder 
relativ närhet som grund för skolplacering utan istället närhetsprincip inom 
ett upptagningsområde. Närhetsprincip inom ett upptagningsområde 
betyder att varje skola tillhör ett geografiskt område där alla elever som är 
skrivna där, också garanteras plats på den skola som ligger i upptagnings-
området. Relativ närhet, som en del andra kommuner som exempelvis 
Uppsala använder sig av, innebär istället att man har tagit bort upptag-
ningsområdena. Enkelt uttryckt mäts istället avståndet till de två närmaste 
skolorna för varje elev. Om två elever då visar sig ha lika långt till den 
närmaste skolan ges förtur till den elev som förlorar mest på att inte få 
platsen. 

Syskonförtur för placering vid en skolenhet används i Skellefteå kommun 
bara om man som vårdnadshavare vill byta till en lågstadieskola i ett annat 
upptagningsområde. Då används syskonförtur som första urvalsprincip före 
lottning som andra urvalsprincip. Detta gäller dock enbart under det 
ansökningsfönster vi har i januari, då man som vårdnadshavare kan ansöka 
om byte av skola inför nytt läsår. Det innebär att syskonförtur inte påverkar 
möjligheten att få skola i det upptagningsområde som man bor. Övriga 
tider av året kan man självklart också ansöka om skolbyte, det vill säga om 
man vill byta skola direkt. Då gäller inte syskonförtur eller lottning som 
urvalsprincip, utan när man lämnade in ansökan. Hur val av skola går till i 
Skellefteå kommun kan du läsa på webben.  

Inom förskolan gäller datum för ansökan som första urvalskriterium. Efter 
det är syskonförtur det kriterium som ansvarig förskolechef använder för 
placering. Det innebär att ansvarig förskolechef i möjligaste mån ska sträva 
efter att syskon placeras på samma förskola, men någon garanti för att 
syskon erbjuds plats på samma förskola finns inte. Mer om placering i 
förskola finns att läsa på Skellefteå kommuns webb. 

Fråga: Kommer Högsta förvaltningsdomstolens beslut att innebära några 
konsekvenser för barnfamiljer i Skellefteå kommun? 

Svar: Jag bedömer att Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte ta upp 
fallen om syskonförtur, därför inte kommer att innebära några 
konsekvenser för barnfamiljer i Skellefteå i nuläget. Regeringen har också 
tillsatt en utredning som ska se över ändringar av regelverket, i syfte att 
möjliggöra syskonförtur. Det förslaget är tänkt att presenteras i mars 2020. 

Jag har slutligen, i dialog med de tjänstepersoner som hanterar skolbyte, 
konstaterat att skolbyten inför höstens skolstart hittills har kunnat 
genomföras som önskat. Syskonförtur eller lottning har inte använts som 
urvalskriterium i år eller förra året, vilket var första gången då vi började 
använda ansökningsfönster inför ett nytt läsår.” 

Inlägg 
Markku Abrahamsson (SD) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 125 Dnr KS 2019-000195 101 

Interpellation av Charlotta Enqvist (KD) om 
kommunens agerande när 
kommunfullmäktiges beslut överklagas (11/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”För en tid sedan beslutades det i kommunfullmäktige att det skulle införas 
slumpvisa frivilliga drogtester på gymnasieskolorna i Skellefteå kommun. 
Ett beslut som överklagades av Vänsterpartiet till förvaltningsrätten. 
Gymnasienämnden valde i det läget att avvakta med att införa drogtesterna 
med motiveringen att man ville avvakta förvaltningsrättens utlåtande i 
ärendet. Oavsett vad man tycker i själva sakfrågan anser 
Kristdemokraterna att det är föredömligt av gymnasienämnden att välja att 
invänta förvaltningsrättens dom.  

Även kommunens inblandning i byggandet av kulturhushotellet 
överklagades som bekant till förvaltningsrätten. I det fallet togs inget 
beslut om att avvakta med bygget i väntan på domen. Inte heller när 
förvaltningsrättens dom kom, där de valde att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om hotellbygget, väljer man att invänta 
utfallet efter kommunens överklagande av förvaltningsrättens dom. Så sent 
som förra veckan uttalade sig kammarrätten i Sundsvall om kommunens 
överklagande. Rätten ifrågasätter kommunstyrelsens behörighet att 
överklaga förvaltningsrättens dom, utan att ha fått ett uppdrag från 
kommunfullmäktige. Karusellen med överklaganden och domar forsätter 
således, men ingenstans väljer Skellefteå kommun att säga stopp, nu 
avvaktar vi det slutgiltiga utfallet. 

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

1. Anser du att det är rätt att kommunen agerar olika i väntan på domar 
från förvaltningsrätten och andra instanser, där kommunfullmäktiges 
beslut överklagats? 

2. Varför agerar kommunen olika i beslut som överklagats till 
förvaltningsrätten?  

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”När det gäller förslaget om drogtester i skolan, hanteras den frågan av 
gymnasienämnden. Jag har dock informerat mig och förstått att 
gymnasienämnden avvaktar med sitt beslut i frågan i avvaktan på det 
rättsliga avgörandet i förvaltningsrätten. En av anledningarna till att 
avvakta domstolens ställningstagande är att det rör sig om ett nytt område 
för kommunen som dessutom är oprövat även vad gäller rättspraxis på 
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området. Det finns helt enkelt ingen vägledning i form av domslut i högre 
instans, för även om det finns kommuner som har infört liknande 
verksamheter har inget ärende drivits upp till exempelvis Högsta 
Förvaltningsdomstolen. Därför kan det vara klokt att vänta och se vad 
laglighetsprövningen ger för resultat. 

När det gäller kulturhusprojektet och med det som ingår i detta projekt i 
form av vidbyggt hotell, beslutade kommunfullmäktige redan 2015 att det 
skulle byggas, ett beslut som vunnit laga kraft sedan länge. När 
fullmäktigebeslutet om hotelldelen överklagades har kommunen rådfrågad 
den juridiska expertisen inom Sveriges Kommuner och landsting (SKL), 
som har varit tydliga med att deras uppfattning är att själva hotelldelen 
ligger inom den ”rågång” som tillåter ett kommunalt byggande av 
hotelldelen som en integrerad del av kulturhusprojektet. Kommunen har 
därför valt att inte avvakta domstolens prövning och verkställer därför 
projektet, vilket inte är helt ovanligt att kommuner gör i betydande projekt, 
för att inte hämma det kommunala självstyret och därmed utvecklingen av 
kommunen. ”      

Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad 

______________________________________________________ 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 36  
Kommunfullmäktige 2019-04-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 126 Dnr KS 2019-000239 754 

Interpellation av Anna From-Lindqvist (C) om 
det finns någon plan inom kommunen för de 
som saknar sjukdomsgrundande inkomst 
(12/19) 
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Anna From-Lundqvist (C) 
har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Finns det någon plan inom kommunen för de som saknar 
sjukdomsgrundande inkomst (SIG)? I så fall hur ser den ut och hur 
redovisas statistiken? Finns det lokala satsningar för dessa personer ute i 
kommundelarna? 

Bakgrund: De som saknar SIG (sjukdomsgrundande inkomst) lever 
ständigt med en oro och med den ofta förekommande ohälsa. Oron är 
definierad då en eventuell sjukdom eller olycka innebär stora ekonomiska 
konsekvenser både för individen och kommunen.” 

Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 

”Fråga: Om det finns en plan  – hur ser planen ut och hur redovisas 
statistiken? 
Svar: Socialtjänsten har inte någon övergripande plan som berör personer 
som saknar SGI.  

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO) har inte möjlighet att ha 
något uppsökande arbete för att hitta personer som saknar SGI. SGI 
beslutas av försäkringskassan efter det att den enskilde har haft ett avlönat 
arbete. Det är ingenting som socialtjänsten kan påverka. Alla individer har 
dock rätt att ansöka om försörjningsstöd.  

Däremot ingår IFO i MySam som står för myndighetsgemensam 
samverkan. Där ingår även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Region Västerbotten.  Enhet försörjningsstöd kartlägger alla individer som 
ansöker och den enskilde kan då bli aktuell inom MySam om det behovet 
finns. Målgruppen för MySam är personer som är sjukskrivna med 
läkarintyg och har ansökt om försörjningsstöd men saknar SGI och har 
nedsatt arbetsförmåga. Syftet är att individerna ska få rätt stöd och 
ersättning vid rätt tidpunkt. Att de ska ha en egen försörjning via arbete 
eller studier, alternativt ersättning från rätt offentligt trygghetssystem.  Ett 
annat syfte är att utveckla effektiva metoder för samverkan kring individer 
med behov av stöd från flera aktörer samt att öka kunskapsöverföringen 
mellan samverkanparterna.  
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Statistiken för MySam rapporteras in kvartalsvis till Samordnings-
förbundet, och till berörd chef på enhet försörjningsstöd. Den presenteras 
inte i övrigt annat än om den efterfrågas.  

I dagsläget är det så att en stor andel av de personer som är aktuella på eller 
ansöker om försörjningsstöd saknar SGI eller annan ersättning som tex A-
kassa, aktivitetsstöd eller aktivitetsersättning. Ur det kommunala 
perspektivet är förväntningarna stora på att staten går in och tar ett 
betydligt större ansvar för denna målgrupp. 

Fråga: Finns det lokala satsningar för dessa personer ute i 
kommundelarna? 
Svar: Nej det finns inga lokala satsningar från Socialtjänstens sida. 

Inlägg 
Anna-From-Lindqvist (C), Bertil Almgren (S) samt Iosif Karambotis (S) 
yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 127 Dnr KS 2019-000287 029 

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) ställd 
till personalnämndens ordförande om 
anställdas möjlighet att prata med media 
(13/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
personalnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Tidningen Norran rapporterar, den 13 april, om en situation där en chef 
inom Skellefteå kommuns äldreomsorg uppmanat anställda att inte uttala 
sig till media. 

Detta är djupt problematiskt och fullständigt oacceptabelt. Medarbetare i 
kommunen har en grundlagsskyddad rätt att nyttja meddelarfriheten och 
prata med media om till exempel missförhållanden. Kommunen som 
arbetsgivare är dessutom i lag förhindrad att efterforska källor. 

Det meddelande som nu har gått ut skickar signalen att medarbetarna inte 
får prata med media utan ska hänvisa till sina chefer. Så får det inte vara. 
Detta riskerar att sprida en tysthetskultur i kommunorganisationen. 

Efter en liknande situation våren 2016 ställde jag, i juni 2016, en 
motsvarande interpellation till personalnämndens ordförande Maria 
Marklund. Då var svaret att ’alla anställda i kommunen har möjlighet att 
använda sin grundlagsskyddade meddelarfrihet’. 

Men nu står vi här igen med medarbetare som upplever att de inte får tala 
med media. 

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till 
personalnämndens ordförande Maria Marklund (S): 

1. Anser du att anställda i kommunen ska ha möjlighet att nytta sin 
grundlagsskyddande meddelarfrihet för att till exempel påtala 
missförhållanden? 

2. Vilka åtgärder har personalnämnden vidtagit sedan debatten om 
meddelarfriheten 2016? 

3. Vilka åtgärder har personalnämnden nu för avsikt att vidta för att 
säkerställa att medarbetarnas grundlagsskyddade meddelarfrihet inte 
ifrågasätts inom kommunen?” 
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Personalnämndens ordförande Maria Marklund (S) lämnar följande svar: 

”Fråga: Anser du att anställda i kommunen ska ha möjlighet att nytta sin 
grundlagsskyddande meddelarfrihet för att till exempel påtala 
missförhållanden? 
Svar: Anställda i Skellefteå kommun har en grundlagsskyddad rätt att 
kontakta media om de vill berätta kring missförhållanden. 
Personalnämnden ser bara positivt på att medarbetare pratar med media om 
de så önskar. 

Fråga: Vilka åtgärder har personalnämnden vidtagit sedan debatten om 
meddelarfriheten 2016? 
Svar: Personalnämnden har genom tjänstemannaorganisationen lyft frågan 
till chefsträffar, där yttrandefrihet, meddelandefrihet, vår värdegrund, men 
också frågor kring sekretess och integritet för brukare, elever och andra i 
beroendeställning har lyfts och diskuteras.  

I de utbildningar för nya chefer som anordnas kommunövergripande finns 
dessa frågor med i följande tre utbildningar: 

- Introduktion för nya chefer. 

- Arbetsrätt för nya chefer och HR-specialister. 

- Yttrandefrihet, integritet och sociala medier för chefer, kommunika-
törer och HR-specialister. 

I utbildningarna ges information, men man diskuterar även riktiga rättsfall 
och teoretiska fall mer ingående. 

Det finns dessutom möjlighet att genomföra webbaserade utbildningar för 
chefer inom upphandlat utbildningsmaterial. 

Fråga: Vilka åtgärder har personalnämnden nu för avsikt att vidta för att 
säkerställa att medarbetarnas grundlagsskyddade meddelarfrihet inte 
ifrågasätts inom kommunen? 
Svar: Personalnämnden anser att det finns ett stort antal forum där frågorna 
lyfts ute på förvaltningarna och utifrån de utbildningsinsatser som görs 
löpande så behövs inga ytterligare insatser. Personalnämnden kommer att 
agera genom att påminna om vikten av meddelarfrihet i de forum som 
redan finns och där ämnet förs på tal. 

På de möten som sker utifrån kommunens samverkansavtal med de 
fackliga organisationerna på alla nivåerer inom kommunen finns möjlighet 
att diskutera frågeställningar och skapa trygghet kring rätten till 
yttrandefrihet, meddelarfrihet men också vad sekretess och tystnadsplikten 
inom vissa verksamheter betyder. 

Alla medarbetare ska kunna känna en trygghet i att de kan använda sin 
grundlagsskyddade rätt att yttra sig om de så önskar utan att de ska vara 
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rädda för att arbetsgivaren ska eftersöka källan om de är anonyma eller att 
det ska utgå någon som helst tillrättavisning om de medverkar med namn.” 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Maria Marklund (S), Iosif Karambotis (S) samt 
Katarina Larsson (C) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 128 Dnr KS 2019-000288 700 

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) ställd 
till socialnämndens ordförande om anställdas 
möjlighet att prata med media (14/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Tidningen Norran rapporterar, den 13 april, om en situation där en chef 
inom Skellefteå kommuns äldreomsorg uppmanat anställda att inte uttala 
sig till media. 

Detta är djupt problematiskt och fullständigt oacceptabelt. Medarbetare i 
kommunen har en grundlagsskyddad rätt att nyttja meddelarfriheten och 
prata med media om till exempel missförhållanden. Kommunen som 
arbetsgivare är dessutom i lag förhindrad att efterforska källor. 

Det meddelande som nu har gått ut skickar signalen att medarbetarna inte 
får prata med media utan ska hänvisa till sina chefer. Så får det inte vara. 
Detta riskerar att sprida en tysthetskultur i kommunorganisationen. 

Detta är inte första gången medarbetare inom äldreomsorgen upplever att 
deras meddelarfrihet är ifrågasatt. I juni 2016 debatterade 
kommunfullmäktige om en situation där en kommunanställd, som berättat 
för media om missförhållanden på ett äldreboende, stängts av från sin 
arbetsplats. 

Nu står vi här igen med medarbetare som upplever att de inte får tala med 
media. Även denna gång handlar det om äldreomsorgen. 

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till socialnämndens 
ordförande Iosif Karambotis (S): 

1. Anser du att anställda i äldreomsorgen och socialnämndens 
verksamheter ska ha möjlighet att nytta sin grundlagsskyddande 
meddelarfrihet för att till exempel påtala missförhållanden? 

2. Hur kommer det sig att socialnämndens verksamhet verkar ha 
återkommande problem där personal upplever att de får sin 
meddelarfrihet ifrågasatt? 

3. Vilka åtgärder har socialnämnden vidtagit sedan debatten om 
meddelarfriheten 2016? 

4. Vilka åtgärder har socialnämnden nu för avsikt att vidta för att 
säkerställa att medarbetarnas grundlagsskyddade meddelarfrihet inte 
ifrågasätts?” 
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Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 

”Fråga: Anser du att anställda i äldreomsorgen och Socialnämndens 
verksamheter ska ha möjlighet att nytta sin grundlagsskyddande 
meddelarfrihet för att till exempel påtala missförhållanden? 

Svar: Alla anställda omfattas av meddelarfrihet, det står därför var och en 
fritt att använda denna rätt för att påtala eventuella missförhållanden. 

Fråga: Hur kommer det sig att Socialnämndens verksamhet verkar ha 
återkommande problem där personal upplever att de får sin meddealfrihet 
ifrågasatt? 

Svar: Meddelarfrihet gäller för alla anställda, det är dock inte möjligt att 
med stöd av meddelarfrihet lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess 
inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Uppgifter om brukare eller 
patienter omfattas fortfarande av sekretess vilket  innebär att medarbetare 
behöver ta ställning till vilken information som kan lämnas ut. Det är 
viktigt att också kommunicera den förutsättningen för att trygga 
medarbetarna i vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i arbetet. 

Fråga: Vilka åtgärder har Socialnämnden vidtagit sedan debatten om 
meddelarfriheten 2016? 

Svar: Chefer har kontinuerligt arbetsplatsträffar med sina medarbetare där 
viktiga områden inom Socialnämndens verksamhet lyfts. I de utbildningar 
för nya chefer som anordnas kommunövergripande finns dessa frågor med 
i följande tre utbildningar: 

- Introduktion för nya chefer 

- Arbetsrätt för nya chefer och HR-specialister 

- Yttrandefrihet, integritet och sociala medier för chefer, kommunikatörer  
   och HR-specialister 

I utbildningarna är det både information, diskussion, rättsfall och exempel 
där man diskuterar frågeställningarna mer ingående. 

Det finns dessutom möjlighet att genomföra webbaserade utbildningar för 
chefer inom upphandlat utbildningsmaterial. 

Fråga: Vilka åtgärder har Socialnämnden nu för avsikt att vidta för att 
säkerställa att medarbetarnas grundlagsskyddade meddelarfrihet inte 
ifrågasätts? 

Svar: Ämnet lyfts kontinuerligt på arbetsplatsträffar samtidigt som 
kommunövergripande utbildningar för chefer fortsätter. Socialkontoret 
kommer under 2019 också att erbjuda chefer möjlighet till utbildning inom 
de rättsliga grunderna för socialtjänsten där detta område ingår som del i 
utbildningen. 
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Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Maria Marklund (S), Iosif Karambotis (S) samt 
Katarina Larsson (C) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 129 Dnr KS 2019-000295 600 

Interpellation av Charlotta Enqvist (KD) om 
kunskapen om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom skolan (15/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Skellefteå kommun biföll under februari Liberalernas motion om att 
förbättra samarbetet mellan kommun och region när det gäller barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bland annat genom att ta fram 
gemensamma rutiner som familjerna ska få tidig kännedom om oavsett 
vilken förvaltning eller myndighet de kommer i kontakt med först. En 
angelägen motion som glädjande nog bifölls.  

För många elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) är det 
en oerhört stor utmaning att klara skolan och skolsystemhet är sällan är 
anpassat för deras förutsättningar. Det är lätt att bli missförstådd och mötas 
av otillräcklig kunskap. Därför är det också av stor vikt att vi jobbar vidare 
kring frågor som rör NPF även inom skolans värld.  

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till för- och 
grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S): 

- Anser du att stödet till barn och unga med NPF är tillräckligt i 
Skellefteås skolor? 

- Om inte, vilka förändringar avser du att införa för att höja 
kunskapsnivån om NPF hos lärare och skolpersonal? 

- Vilket stöd erbjuds elever med NPF om incidenter uppstår under 
skoltid? 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 

”Fråga: Anser du att stödet till barn och unga med NPF är tillräckligt i 
Skellefteås skolor? 

Svar: Att säga att stödet är tillräckligt tycker jag inte att vi kan säga. Jag 
tycker att vi däremot kan säga att Skellefteås skolor gör mycket för att 
komma framåt i den här frågan. Skolenheterna har hunnit olika långt i 
arbetet kring NPF. Satsningar har genomförts och kunskapen blir bättre 
och bättre. Tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar är områden som 
senaste åren varit i fokus där vi bland annat deltar i nationella satsningar på 
området.  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 45  
Kommunfullmäktige 2019-04-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Fråga: Om inte, vilka förändringar avser du att införa för att höja 
kunskapsnivån om NPF hos lärare och skolpersonal? 

Svar: Det pågår insatser för att höja kunskapsnivån så att varje elev möts 
på rätt sätt. Några skolenheter har via SPSM gått en utbildning kring NPF 
och har ”NPF-säkrat” sina lärmiljöer. Skolkontoret har goda erfarenheter 
av denna utbildning och tror på effekten den ger. SPSM har även en 
utbildning där man arbetar med att utveckla det lokala elevhälsateamet och 
de professioner som finns på skolorna. Även denna utbildning bidrar till 
ökad kunskap kring NPF. Som jag svarade på fråga ett så har olika 
skolenheter kommit olika långt så för att höja kunskapsnivån behövs olika 
insatser på respektive skolenhet.  

Fråga: Vilket stöd erbjuds elever med NPF om incidenter uppstår under 
skoltid? 

Svar: På skolorna har man upprättat handlingsplaner för att hantera 
eventuella incidenter, dessa handlingsplaner omfattar alla elever. Har en 
elev behov av särskilt stöd så finns ett åtgärdsprogram upprättat. Dagliga 
incidenter som uppstår löser pedagogerna i samråd med lokala elevhälsan. 

Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad.  

______________________________________________________ 
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§ 130 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 kommun-
fullmäktige att motionen skall anses besvarad, utifrån en av 
kommunledningskontoret upprättad redovisning av behovet av 
specialistsjuksköterskor. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till personalnämndens yttranden, att anse 

som besvarad. 
 

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

 

Inlägg 
Håkan Andersson (C), Maria Marklund (S) samt Andreas Löwenhöök (M) 
yttrar sig.  
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
personalnämndens yttranden, att anse som besvarad samt föranleder inte 
någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Håkan Andersson (C) samt Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Håkan 
Anderssons m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-02, § 92 
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 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Personalnämnden 
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§ 131 Dnr KS 2017-000532 109 

Motion av Rune Wästerby (MP) om att inrätta 
ett team för hållbarhetsarbetet med mera 
(36/17) 

Sammanfattning  
Dåvarande kommunfullmäktigeledamoten Rune Wästerby (MP) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att ett hållbarhetsteam inrättas 
inom kommunens förvaltning (beslutspunkt 1); samt att Skellefteå 
kommun inrättar en tjänst som hållbarhetschef, administrativt förlagd till 
kommunledningskontoret (beslutspunkt 2). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till 
kommunledningskontoret som föreslog att frågan prövas när kommunens 
hållbarhetsprogram är klart. Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-24 § 
326 återremitterade ärendet för att avvakta hållbarhetsprogrammet.  

Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-13 § 292 ett hållbarhetsprogram 
för Skellefteå kommun – Hållbar välfärd 2030. Hållbarhetsprogrammet 
beskriver kommunens samlade hållbarhetsarbete på en övergripande nivå. 
Det täcker in såväl ekonomiska, som sociala och miljömässiga aspekter av 
en hållbar utveckling. Programmet tydliggör att kommunens 
hållbarhetsarbete sker utifrån FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030), 
arbetet med de globala målen på nationell nivå och Skellefteå 2030. Av 
programmet framgår också hur en samlad redovisning av kommunens 
hållbarhetsarbete ska fungera.  

Kommunledningskontorets bedömning är kommunens arbete utifrån de 
globala målen och arbetet med hållbarhetsredovisning ger nödvändig 
systematik och struktur på det samlade hållbarhetsarbetet. Därför föreslår 
kommunledningskontoret att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionens första beslutspunkt är, med hänvisning till 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad. 

2. Motionens andra beslutspunkt avslås. 

Inlägg 
Linnea Öhman (MP) samt Hans Brettschneider (MP) yttrar sig. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionens första beslutspunkt är, med 
hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, att betrakta som 
besvarad; samt att motionens andra beslutspunkt avslås. 

Linnea Öhman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Linnea 
Öhmans 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 Linnea Öhmans yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 63 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 166 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-13, § 292 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-24 § 326 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-22, § 275 
Motion 2017-05-10 (29/17) 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret 
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Voteringslista § 131 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg 
(S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), 
Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Anette 
Lindgren (M), Siri Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

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

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(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). 

 
Nej röstar:  
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
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§ 132 Dnr KS 2018-000019 050 

Motion av Andreas Löwenhöök (M) och Johan 
Söderberg (M) om uppföljning av investeringar 
(1/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M) och Johan 
Söderberg (M) har inkommit med en motion i vilken föreslås att kommun-
styrelsen får i uppdrag att genomföra en granskning av de senaste årens 
större investeringar samt återkomma med förslag till utvecklade rutiner 
kopplade till större investeringar. 

Kommunledningskontorets tog under våren och början av hösten 2018 
fram ett förslag till nya riktlinjer för investeringar för ska säkerställa en 
ändamålsenlig investeringsprocess, tydliggöra ansvar och roller, samt krav 
på beslutsunderlag och uppföljning. Kommunfullmäktige fastställde 
 2018-11-13 § 290 de nya riktlinjerna.  

Riktlinjerna tydliggör bland annat att kommunfullmäktige fastställer 
investeringsbudgeten, att kommunstyrelsen inom ramen för sin 
uppsiktsplikt ska se till att budgetbeslut följs och att investeringsärenden 
återremitteras för ny prövning och nytt beslut vid budgetavvikelser. Inom 
tjänstepersonorganisationen har investeringsrådet, med representanter från 
kommunledningskontoret och de investeringstunga förvaltningarna och 
koncernbolagen, en särskilt viktig roll när det gäller samordning och vid 
framtagandet av beslutsunderlag inför budgetberedning och politiska 
beslut. Av riktlinjerna framgår också att uppföljning och eftergranskning 
ska ske för att analysera om förväntad nytta uppnås och när slutrapporter 
och efterkalkyler ska ske. Med anledning av antagandet av de nya 
riktlinjerna och utifrån nuvarande rutiner kring återrapportering av 
investeringar i del- och helårsrapporter, samt till kommunstyrelsen, föreslår 
kommunledningskontoret att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad. 

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

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), 
Anette Lindgren (M), Siri Almqvist (M), Ramona Dolan (M), Stefan 
Anundi (M) samt Henry Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Andreas Löwenhöök (M) yrkande. 
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Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Lorents Burman (S) samt Hans Brettschneider 
(MP) yttrar sig. 

 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad; samt 
att motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunstyrelsens sida. 

Andreas Löwenhöök (M) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar att rutiner 
vid uppföljning av investeringsprojekt skall förändras så att utvärderingen 
görs i förhållande till ursprungligen beslutat budget, samt att motionen inte 
skall föranleda någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Lorents Burman (S) yrkar avslag på Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

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

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 36 ja-röster och 29 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 167 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-08 
Motion 1/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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Voteringslista § 132 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg 
(S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), 
Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

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

 
Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Anette 
Lindgren (M), Siri Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD) 

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

Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD), 

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
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§ 133 Dnr KS 2018-000344 050 

Motion av Staffan Asplund (S) om att införa 
kollektivavtal som ett krav vid offentlig 
upphandling (23/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Staffan Asplund (S) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun inför kollektivavtal som ett 
krav vid offentlig upphandling. 

Nämnden för support och lokaler beslutade 2019-03-14 § 29 att föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till att 
upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga 
villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är 
behövligt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till nämnden för support och lokalers 

yttrande, att anse som besvarad. 

2. När det ges möjlighet skall svenska kollektivavtal gälla som kriterium 
vid upphandling. 

3. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges 
sida. 

Reservation 
Carina Sundbom (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), 
Anette Lindgren (M), Siri Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), Anna 
From-Lindqvist (C), Katarina Larsson (C), Oscar Wellman (C), Maria 
Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Hans 
Brettschneider (MP) samt Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Carina Sundboms yrkande. 

Inlägg 
Tomas Teglund (S), Carina Sundbom (C), Shervin Ahmadzadeh (L), 
Jeanette Velander (V), Iosif Karambotis (S), Markku Abrahamsson (SD), 
Ramona Dolan (M) samt Henry Andersson (M) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till nämnden 
för support och lokalers yttrande, att anse som besvarad (beslutspunkt 1); 
att när det ges möjlighet skall svenska kollektivavtal gälla som kriterium 
vid upphandling (beslutspunkt 2).samt att motionen föranleder ingen 
ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida (beslutspunkt 3). 
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Tomas Teglund (S), Jeanette Velander (V) samt Iosif Karambotis (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutspunkt 1 och 
3, samt avslag på kommunstyrelsens beslutspunkt 2. 

Shervin Ahmadzadeh (L) yrkar avslag på motionen. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han kommer först kommer att ställa 
kommunstyrelsens förslag mot Shervin Ahmadzadehs yrkande. Om 
kommunstyrelsens förslag vinner bifall kommer det att ställas mot Carina 
Sundboms yrkande. Denna propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Shervin 
Ahmadzadehs 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 Shervin Ahmadzadehs yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 34 ja-röster och 29 nej-röster, 2 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carian 
Sundboms yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 182 
Nämnden för support och lokalers protokoll 2019-03-14 § 29 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-05-22 
Motion 23/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Nämnden för support och lokaler 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Voteringslista § 133 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Erik Vikström (S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik 
Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

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

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Anette 
Lindgren (M), Siri Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD) 

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

Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD), 

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

 
Frånvarande: 
Lorents Burman (S), Annica Bray (S). 
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§ 134 Dnr KS 2018-000510 720 

Motion av Lars Åhman (L) om åtgärder för att 
minska ofrivillig ensamhet bland äldre (39/18) 

Sammanfattning  
Dåvarande kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att verksamhet liknande Måltidsvänner inleds, 
där äldre som så önskar får besök av volontär kring måltider (beslutspunkt 
1); äldres egenmakt ökas, bryta isolering och ta strid mot undernäring 
genom att införa modellen måltidsservice (beslutspunkt 2); att alla 
kommuninvånare som fyllt 85 år och så önskar beviljas färdtjänst enligt 
gällande reglemente med 30 enkelresor med färdtjänst per år (beslutspunkt 
3); att socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med 
pensionärsorganisationer pröva idén med seniorkollo (beslutspunkt 4); att 
socialnämnden samt för- och grundskolenämnden får i uppdrag att att ta 
fram checklista och aktiviteter för kontaktklasser till äldreboenden 
(beslutspunkt 5) samt att en oberoende instans som äldreombudsman 
inrättas i Skellefteå kommun enligt vad som beskrivs i motionen. 
(beslutspunkt 6). 

Socialnämnden beslutade 2019-02-28 45 att socialförvaltningen arbetar för 
ökade frivilliginsatser för äldre med behov av stöd., och att frågan anses 
därmed besvarad;  att avslå förslaget om att införa måltidsservice; att avslå 
förslaget om att införa 30 enkelresor med färdtjänst för invånare som fyllt 
85 år; att avslå förslaget om seniorkollo i Skellefteå kommun; att 
socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheter till ökade 
frivilliginsatser för äldre med behov av stöd tillsammans med för- och 
grundskola; att avslå förslaget om att inrätta en oberoende 
äldreombudsman. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionens förslag om införande av måltidsvänner, är med hänvisning 

till socialnämndens yttrande, att betrakta som besvarad. 

2. Motionens förslag om införande av måltidsservice, färdtjänst för alla 
över 85 år, seniorkollo och äldreombudsman avslås. 

3. Socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till ökade 
frivilliginsatser för äldre med behov av stöd. Utredningen ska 
genomföras i samråd med för- och grundskolenämnden. 

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

Inlägg 
Christina Soldan (L), Andreas Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD) 
samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionens förslag om införande av 
måltidsvänner, är med hänvisning till socialnämndens yttrande, att betrakta 
som besvarad; att motionens förslag om införande av måltidsservice, 
färdtjänst för alla över 85 år, seniorkollo och äldreombudsman avslås; att 
socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till ökade 
frivilliginsatser för äldre med behov av stöd. Utredningen ska genomföras i 
samråd med för- och grundskolenämnden; samt att motionen föranleder 
inte någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Christina Soldan (L) yrkar bifall till motionen. 

Andreas Löwenhöök (M) samt Charlotta Enqvist (KD) yrkar bifall till 
motionens punkt 6 om inrättande av en äldreombudsman. 

Charlotta Enqvist (KD) yrkar att socialnämnden skall få i uppdrag att i 
samverkan med pensionsorganisationer och andra ideella 
intresseorganisationer pröva idén om seniorkollo.  

Iosif Karambotis (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han första kommer att ställa proposition på 
kommunstyrelsens förslag samt Christina Soldans yrkande. Om 
kommunstyrelsens förslag vinner bifall kommer därefter Andreas 
Löwenhööks m fl samt Charlotta Enqvists yrkanden att ställas under 
proposition. Denna propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Christina 
Soldans 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 Christina Soldans yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 36 ja-röster och 10 nej-röster, 16 ledamöter avstår 
från att rösta, 3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av 
till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer proposition på Andreas Löwenhööks m fl om bifall till 
motionens beslutspunkt 6, och finner att kommunfullmäktige avslår 
detsamma. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som avslår Andreas Löwenhööks yrkande röstar ja, den 
som stöder detsamma röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 34 ja-röster och 26 nej-röster, 2 ledamöter avstår från 
att rösta, 3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer proposition på Charlotta Enqvists yrkande om prövande 
av seniorkolla, och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

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

Omröstningsresultat 3 
Vid voteringen avges 51 ja-röster och 6 nej-röster, 5 ledamöter avstår från 
att rösta, 3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 168 
Socialnämndens protokoll 2019-02-28 § 45 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-01 
Motion 39/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
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Voteringslista § 134 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Erik Vikström (S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik 
Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

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

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

 
Nej röstar:  
Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M) 

Anna From-Lindqvist (C),  

Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund (SD), Markus Sehlstedt (SD),  

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

 
Avstår från att rösta: 
Kaisa Edström (M), ), Siri Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  

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

Markku Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD) 

Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD). 

 
Frånvarande: 
Lorents Burman (S), Annica Bray (S), 

Anette Lindgren (M). 
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Voteringslista § 134 omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Erik Vikström (S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik 
Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

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

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

 
Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Siri 
Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan 
Anundi (M), Henry Andersson (M), 

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

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD) 

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

Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD). 

 

Avstår från att rösta: 
Agneta Hansson (V), Weidan Gong (V). 

 
Frånvarande: 
Lorents Burman (S), Annica Bray (S), 

Anette Lindgren (M). 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 62  
Kommunfullmäktige 2019-04-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Voteringslista § 134 omröstningsresultat 3 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman 
(S), Bertil Almgren (S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Siri Almqvist (M), Andreas 
Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry 
Andersson (M), 

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

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

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

 
Nej röstar:  
Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 
Stina Engström (L). 

Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD). 

 

Avstår från att rösta: 
Kjell Lindström (M), 

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Markus Sehlstedt 
(SD), Linda Strandberg (SD). 

 
Frånvarande: 
Annica Bray (S), 

Anette Lindgren (M), 

Roland Östlund (SD). 
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§ 135 Dnr KS 2018-000656 212 

Motion av Evelina Fahlesson (S) om att planera 
för framtidens boende (55/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Evelina Fahlesson (S) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att i steg ett 
av revideringen av den fördjupade översiktsplanen av Skelleftedalen peka 
ut ett bostadsområde som genom hela processen (översiktplan, detaljplan, 
markansvisning och bygglov) genomsyras av ett visionärt förhållningsätt 
med fokus på exempelvis nya innovationer, gemenskap och hållbarhet 
(beslutspunkt 1); samt att kommunstyrelsen undersöker om det finns 
förutsättningar för en markanvisningstävling för det utpekade området 
(beslutspunkt 2). 

Kommunledningskontoret anför att i ett läge med många pågående 
planprojekt och ett generellt ökat bostadsbyggande i kommunen är 
förutsättningarna goda att ta fram ett sådant objekt och försöka förverkliga 
det.   

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i arbetet med fördjupad 

översiktsplan för Skelleftedalen föreslå ett område för innovativt 
byggande med särskilt beaktande av gemenskap och hållbarhet, i syfte 
att detaljplaner för området preciserar ambitionerna.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, när planläggning sker av område 
enligt punkten 1, utreda förutsättningarna för en markanvisningstävling 
för området. 

3. Motionen är därmed att anse som bifallen. 

Inlägg 
Evelina Fahlesson (S) samt Hans Brettschneider (MP) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att i arbetet 
med fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen föreslå ett område för 
innovativt byggande med särskilt beaktande av gemenskap och hållbarhet, 
i syfte att detaljplaner för området preciserar ambitionerna (beslutspunkt 
1); att kommunstyrelsen får i uppdrag att, när planläggning sker av område 
enligt punkten 1, utreda förutsättningarna för en markanvisningstävling för 
området (beslutspunkt 2); samt att motionen är därmed att anse som 
bifallen (beslutspunkt 3). 
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Hans Brettschneider (MP) yrkar att motionen överlämnas till 
arbetsgruppen för upprättande av fördjupad översiktsplan för 
Skelleftedalen, samt att motionen därmed anses som besvarad. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Hans 
Brettschneiders 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 Hans Brettschneiders yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 57 ja-röster och 3 nej-röster, 1 ledamot avstår från att 
rösta, 4 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 169 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-07 
Motion 55/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
Bygg- och miljönämnen 
Arbetsgruppen för upprättande av fördjupad översiktsplan för 
Skelleftedalen 
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Voteringslista § 135 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik 
Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Siri Almqvist (M), Andreas 
Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry 
Andersson (M), 

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

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

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 

Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina Engström (L). 

Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD), 

 
Nej röstar:  
Anna From-Lindqvist (C), 

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

 

Avstår från att rösta: 
Kjell Lindström (M). 

 
Frånvarande: 
Annica Bray (S), Erik Vikström (S), 

Anette Lindgren (M), 

Shervin Ahmadzadeh (L). 
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§ 136 Dnr KS 2018-000813 330 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus 
Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
att bygga en spegelskog (59/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och 
Magnus Bergmark (SD) har inkommit med en motion i vilken föreslås att 
det i Skellefteå byggs en spegelskog på samma sätt som Luleå gjort 
(beslutspunkt 1); samt att uppdra till lämplig nämnd att hitta en lämplig 
plats för spegelskogen och bygga den. I motionen hänvisas till att det i 
Luleå byggts en ramp och gångar av trä i ett skogsområde där det även 
satts upp speglar av ”lustiga huset”-modell. 

Fritidsnämnden beslutade 2019-02-12 § 46 att avslå motionen, samtidigt 
som kultur- och fritidskontoret fick i uppdrag att tillsammans med 
referensgruppen för tillgängligt friluftsliv arbeta vidare med att utveckla 
tillgängliga friluftsmiljöer. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Linda Strandberg (SD), Joakim Wallström (V) samt Markku Abrahamsson 
(SD) yttrar sig. 

 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Linda Strandberg (SD) yrkar att ärendet skall återremitteras till 
fritidsnämnden för att referensgruppen för tillgängligt friluftsliv skall ges 
tillfälle att yttra sig. 

Joakim Wallström (V) yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Linda Strandbergs återremissyrkande, 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras vid 
dagens sammanträde. 
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Beslutsgång 2 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Markku 
Abrahamssons 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 yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 56 ja-röster och 6 nej-röster, 3 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 170 
Fritidsnämndens protokoll 2019-02-12 § 46 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-06 
Motion 59/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Fritidsnämnden 
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Voteringslista § 136 Omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Lundström (S), Anna Lundström (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), Kenneth Fahlesson (S), 
Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina Fahlesson (S), Lars 
Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), Erik Vikström (S), 
Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik 
Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Siri 
Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan 
Anundi (M), Henry Andersson (M), 

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

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

Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina Engström (L), 
 
Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD), 

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

 
Nej röstar:  
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

Shervin Ahmadzadeh (L). 

 
Frånvarande: 
Magnus Nilsson (S), Annica Bray (S),  

Anette Lindgren (M). 
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§ 137 Dnr KS 2018-000814 600 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus 
Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
upplevelserum till grundsärskolan på 
Lejonströmsskolan (60/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och 
Magnus Bergmark (SD) har inkommit med en motion i vilken föreslås att 
ett lämpligt rum frigörs på Lejonströmsskolan, ett rum som sedan görs om 
till ett upplevelserum. 

För- och grundskolenämnden beslutade 2019-02-19 § 32 att avstyrka 
motionen då det är rektor som beslutar om skolans inre organisation. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Lena Strandberg (SD), Fredrik Stenberg (S), Markku Abrahamsson (SD), 
Hans Brettschneider (MP), Maria Marklund (S) samt Katarina Larsson (C) 
yttrar sig. 

 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Linda Strandberg (SD) yrkar i första hand att ärendet skall återremitteras 
till för- och grundskolenämnden för komplettering med rektors yttrande 
angående upplevelserum på Lejonströmsskolan. Om kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde yrkas i andra 
hand bifall till motionen. 

Fredrik Stenberg (S) samt Katarina Larsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till Linda Strandbergs yrkande om 
återremiss. 

Fredrik Stenberg (S) samt Maria Marklund (S) yrkar att ärendet skall 
avgöras vid dagens sammanträde. 
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Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Linda Strandbergs återremissyrkande, 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde röstar ja, den som stöder Linda Strandbergs 
återremissyrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 55 ja-röster och 7 nej-röster, 1 ledamot avstår från att 
rösta, 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Linda 
Strandbergs m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Jäv 
Maria Bernsson (C) deltar på grund av jäv ej i behandlingen eller beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 171 
För- och grundskolenämndens protokoll 2019-02-19 § 32 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2019-01-07 
Motion 60/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
För- och grundskolenämnden 
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Voteringslista § 137 Omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman 
(S), Bertil Almgren (S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Siri 
Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan 
Anundi (M), Henry Andersson (M), 

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

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

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L),  
 
Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD), 

 
Nej röstar:  
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

Stina Engström (L),  

Hans Brettschneider (MP). 

 

Avstår från att rösta: 
Linnea Öhman (MP). 

 
Frånvarande: 
Annica Bray (S),  

Anette Lindgren (M). 
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§ 138 Dnr KS 2019-000025 450 

Motion av Carina Sundbom (C) om 
textilåtervinning (4/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se 
över förutsättningarna för återvinning av textilier i Skellefteå kommun.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-02-25 § 45 föreslå kommun-
fullmäktige bifalla motionen samt ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att följa utvecklingen inom området textilåtervinning och utreda lämpliga 
alternativ för textilåtervinning då etablerade lösningar finns att tillgå. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Samhällbyggnadsnämnden får i uppdrag att följa utvecklingen inom 

området textilåtervinning och utreda lämpliga alternativ för 
textilåtervinning då etablerade lösningar finns att tillgå. 

2. Motionen är därmed att anse som bifallen. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C) samt Sara Keisu (S) yttrar sig. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att samhällbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
följa utvecklingen inom området textilåtervinning och utreda lämpliga 
alternativ för textilåtervinning då etablerade lösningar finns att tillgå; samt 
att motionen är därmed att anse som bifallen. 

Carina Sundbom (S samt Sara Keisu (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 172 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-25 § 45 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-02-06 
Motion 4/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 139 Dnr KS 2019-000135 107 

Motion av Hans Brettschneider (MP) och 
Linnea Öhman (MP) om att Skebo inför 
solcellsanläggning som standard på all 
nyproduktion av flerbostadshus (13/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Hans Brettschneider (MP) samt Linnea 
Öhman (MP) har inkommit med en motion i vilken föreslås att Skellefte-
bostäder AB (SKEBO) inför solcellsanläggning som standard på all 
nyproduktion av flerbostadshus. 

SKEBO har yttrat sig, och framför att företaget vill ta ett bredare grepp om 
klimatfrågan och därmed inte begränsa sig till solceller. Istället vill 
företaget minska klimatpåverkan från verksamheten i sin helhet, från det 
att något byggs/renoveras till drift och förvaltning, men även de boendes 
klimatpåverkan. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till Skelleftebostäder ABs yttrande, att 

anse som besvarad. 

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

Inlägg 
Hans Brettschneider (MP), Harriet Classon (S), Linnea Öhman (MP) samt 
Simon Rilfors (S) yttrar sig. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
Skelleftebostäder ABs yttrande, att anse som besvarad; samt att motionen 
föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunstyrelsens sida. 

Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Hans 
Brettschneiders 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 Hans Brettschneiders yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 58 ja-röster och 2 nej-röster, 5 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 173 
Yttrande från Skelleftebostäder AB 
Motion 13/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Skelleftebostäder AB 
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Voteringslista § 139 Omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(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), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), 
Fredrik Lundberg (S), Evelina Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon 
Rilfors (S), Maria Marklund (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Siri 
Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan 
Anundi (M), Henry Andersson (M), 

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

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

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD),  

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

Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD), 

 
Nej röstar:  
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

 
Frånvarande: 
Annica Bray (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), 

Anette Lindgren (M), 

Linda Strandberg (SD). 
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§ 140 Dnr KS 2019-000201 214 

Detaljplan för del av Skellefteå 6:1, Alhem inom 
stadsdelen Norrböle, antagande 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-03-21 § 67 att föreslå 
kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för del av Skellefteå 6:1, 
Alhem inom stadsdelen Norrböle.  

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra bostäder i form av 
enbostadshus eller parhus.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för del av Skellefteå 6:1, Alhem inom stadsdelen Norrböle antas 
enligt bygg- och miljönämndens förslag 2019-03-21 § 67. 

Inlägg 
Henry Andersson (M), Carina Sundbom (C), Charlotta Enqvist (KD), Hans 
Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP) samt Evelina Fahlesson (S) 
yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att detaljplan för del av Skellefteå 6:1, Alhem 
inom stadsdelen Norrböle antas enligt bygg- och miljönämndens förslag 
2019-03-21 § 67. 

Carina Sundbom (C), Charlotta Enqvist (KD) samt Hans Brettschneider 
(MP) yrkar avslag på förslaget till detaljplan. 

Evelina Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

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

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 49 ja-röster och 11 nej-röster, 1 ledamot avstår från 
att rösta, 4 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 77  
Kommunfullmäktige 2019-04-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 193 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-03-21 § 67 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-02-26 
Granskningsutlåtande mars 2019 
Planbeskrivning mars 2019 
Plankarta 2018-12-06 
Markteknisk undersökningsrapport 2017-12-04 (WSP Sverige AB) 
PM geoteknik 2017-12-18 (WSP Sverige AB) 
Dagvattenutredning 2018-07-04 rev 2018-09-19. 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Lantmäterimyndigheten 
Sakägare som inte fått sin sak prövad 
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Voteringslista § 140  
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anita Wallström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman 
(S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Siri 
Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan 
Anundi (M), Henry Andersson (M), 

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

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 

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

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

Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD), 

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

Avstår från att rösta: 
Shervin Ahmadzadeh (L), 

 
Frånvarande: 
Annica Bray (S), Bertil Almgren (S), 

Anette Lindgren (M), 

Christina Soldan (L). 
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§ 141 Dnr KS 2018-000222 001 

Bostadsanpassningsverksamhetens framtida 
organisatoriska tillhörighet och budget 

Sammanfattning  
I samband med behandling av kommunens budget och plan för 2018 – 
2022 beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att 
tillsammans med bygg- och miljönämnd samt socialnämnd utreda 
bostadsanpassningsverksamhetens framtida organisationstillhörighet och 
budget. Utredningen ska vara klar inför budgetberedningens arbete med 
budget och plan 2019 - 2023. 

Efter beredning av frågan, i samverkan med berörda verksamheter, föreslår 
kommunledningskontoret att det inte görs någon förändring av 
bostadsanpassningsverksamhetens organisatoriska tillhörighet. Läget 
bedöms också vara under kontroll vad gäller verksamhetens budget och 
därför föreslås inte några förändringar i detta avseende. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 163 att ärendet remitteras till 
socialnämnden samt bygg- och miljönämnden. 

Socialnämnden beslutade 2018-12-20 § 204 att instämma i utredningens 
förslag att det finns fördelar att bostadsanpassningen även i fortsättningen 
är organiserad hos samhällsbyggnad.  

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-02-21 § 32 att tillstyrka 
utredningen förslag att inte göra förändring i bostadsanpassnings-
verksamhetens organisatoriska tillhörighet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utredningen noteras. 

2. Utredningen föranleder inte någon förändring beträffande 
bostadsanpassningsbidragsverksamhetens organisatoriska tillhörighet 
och budget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 165 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-02-21 § 32 
Socialnämndens protokoll 2018-12-20 § 204 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 163 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-10 § 147 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-06 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
Socialnämnden  
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§ 142 Dnr KS 2019-000202 001 

Förslag till förändrad förvaltningsorganisation, 
skolkontor och gymnasiekontor 

Sammanfattning  
I samband med beslut om nämndsorganisation för mandatperioden 2018 – 
2022 beslutade kommunfullmäktige bland annat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att genomföra en utredning om förutsättningarna för att slå 
samman för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden inför den 
därpå följande mandatperioden. Den arbetsgrupp som beredde frågan var 
också i förslaget positiv till att kommunchefen skulle utreda en samman-
läggning av förvaltningarna (skolkontoret och gymnasiekontoret). 
Kommunstyrelsen beslutade utifrån detta 2018-10-02 att ge kommun-
chefen i uppdrag att genomföra en sådan utredning. 

Utredningen har genomförts med hjälp av konsulten Public Partner. I 
rapporten redovisas ett antal viktiga förbättringsområden, utmaningar och 
möjligheter. Rapporten landar i en rekommendation om att göra en 
sammanläggning av nuvarande skolkontoret och gymnasiekontoret. 

Utifrån detta föreslår kommunledningskontoret att nuvarande skolkontoret 
och gymnasiekontoret läggs samman till en gemensam förvaltning fr o m 1 
januari 2020. Inför detta datum finns då tid för förberedelse för, och arbete 
med, utvecklingsområden som tas upp i utredningen. Det handlar bl a om 
att bygga den nya organisationen, att stärka verksamhetsstyrningen, att 
främja och stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet 
måste också knytas samman med kommungemensamma processer. 

Förvaltningen föreslås få namnet Utbildning och arbetsmarknad. 

Gymnasienämnden beslutade 2019-03-20 § 50 att uttala att inga hinder 
finns att genomföra föreslagna förändringar av förvaltningsorganisationen, 
samt att eventuell sammanslagning av för- och grundskolenämnd och 
gymnasienämnd utreds som en del av översynen av samtliga nämnder inför 
kommande mandatperiod. 

För- och grundskolenämnden beslutade 2019-03-28 § 55 att uttala att inga 
hinder finns att genomföra föreslagna förändringar av 
förvaltningsorganisationen, samt att eventuell sammanslagning av för- och 
grundskolenämnd och gymnasienämnd utreds som en del av översynen av 
samtliga nämnder inför kommande mandatperiod. 

Samverkan med fackliga organisationer genomfördes 2019-03-22, där 
enighet uppnåddes gällande genomförande av konsekvensanalys och 
riskbedömning samt sammanläggningen av skolkontoret och 
gymnasiekontoret. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Nuvarande skolkontoret samt gymnasiekontoret läggs samman till en 

gemensam förvaltningsorganisation. Den nya organisationen benämns 
Utbildning och arbetsmarknad och träder i kraft från och med 2020-01-
01. Detta innebär bl a följande: 

 Ledningen för det sammanlagda kontoret får i uppdrag att i 
samverkan med kommunledningskontoret genomföra nödvändigt 
utvecklingsarbete inför sammanläggningen. Konsult får anlitas för 
genomförande av arbetet. 

 Ledningen för det sammanlagda kontoret får i uppdrag att i 
samverkan med berörda verksamheter utarbeta en färdig 
detaljorganisation för förvaltningen. 

 Kommunledningskontoret samt Utbildning och arbetsmarknad ska 
utarbeta förslag till justerade reglementen för berörda nämnder med 
anledning av organisationsförändringen. 

 Kommunledningskontoret samt Utbildning och arbetsmarknad ska 
upprätta förslag till budgetjusteringar och förändringar i 
delegationer med anledning av den förändrade organisationen. 

2. Uppdraget till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att slå ihop 
för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden inför kommande 
mandatperiod kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 181 
För- och grundskolenämndens protokoll 2019-03-28 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2019-03-14 
Gymnasienämndens protokoll 2019-03-20 § 50 
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2019-03-11 
Samverkansprotokoll 2019-03-22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-26 
Rapport ”Sammanslagning av skolkontoret och gymnasiekontoret, 
Skellefteå kommun” 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Kommunledningskontoret/utredningsstrateg 
Personalnämnden 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Budget och bokslut 
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§ 143 Dnr KS 2019-000181 427 

Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn 
enligt miljöbalken (Kankbergsgruvan, 
Björkdalsgruvan och Bolidens anrikningsverk)  

Sammanfattning  
Länsstyrelsen har 2018-12-17 beslutat om återkallelse av operativ 
tillsynenligt miljöbalken. Beslutet avser tidigare överlåten tillsyn över fyra 
tillståndspliktiga verksamheter; Kankbergsgruvan, Björkdalsgruvan, 
Bolidens anrikningsverk och Midroc miljöteknik samt förorenade områden 
där föroreningarna kommer från dessa pågående verksamheter (så kallade 
A-objekt enligt miljöprövningsförordningen). 

Återkallelsen gäller från 2019-09-01. Beslutet motiveras med att 
förutsättningarna för överlåtelse inte längre finns utifrån länsstyrelsens 
egna behov av att behålla och utveckla kompetens för att utföra sin tillsyn. 
Länsstyrelsens beslut går inte att överklaga. 

Tillsynen för gruvverksamheterna har varit överlåten till kommunen sedan 
1990-07-01. Bygg- och miljönämnden anser att tillsynsansvaret även fort-
sättningsvis ska överlåtas till kommunen avseende gruvorna, anriknings-
verket och de förorenade områdena då inga förutsättningar som påverkar 
tillsynsansvaret har ändrats. Nämnden beslutade därför 2019-03-21 § 66 att 
föreslå att kommunfullmäktige begär att den operativa tillsynen överlåts. 

Före ärendets behandling påpekas att i ärendets rubrik finns upptaget 
”Midroc miljöteknik” vilket är felaktigt, orden skall därför strykas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå kommun begär hos Länsstyrelsen i Västerbottens län att den 

operativa tillsynen enligt miljöbalken från och med 2019-09-01 
överlåts gällande: 

 dels de tillståndspliktiga verksamheterna med beteckningen A  
 enligt miljöprövningsförordningen avseende Kankbergsgruvan,  
 Björkdalsgruvan och Bolidens anrikningsverk 

 dels de förorenade områden, där föroreningar härrör från  
 pågående miljöfarlig verksamhet med beteckningen A i  
 miljöprövningsförordningen för ovan nämnda verksamheter. 

2. Skellefteå kommun begär hos Länsstyrelsen i Västerbottens län dels, 
om begäran om överlåtelsen avslås, att länsstyrelsen överlämnar 
ärendet till regeringen för slutligt avgörande, dels att tillsynen ska 
kvarstå hos kommunen fram till dess att ärendet har avgjorts. 

3. Skellefteå kommun önskar att Naturvårdsverket bereds möjlighet att 
yttra sig i ärendet. 
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4. Kommunfullmäktige antar Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse med 
motivering för beslutet som sitt eget yttrande. 

Inlägg 
Hans Brettschneider (MP), Evelina Fahlesson (S) samt Andreas 
Löwenhöök (M) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå kommun begär hos Länsstyrelsen 
i Västerbottens län att den operativa tillsynen enligt miljöbalken från och 
med 2019-09-01 överlåts gällande dels de tillståndspliktiga 
verksamheterna med beteckningen A, enligt miljöprövningsförordningen 
avseende Kankbergsgruvan, Björkdalsgruvan och Bolidens anrikningsverk, 
dels de förorenade områden, där föroreningar härrör från  pågående 
miljöfarlig verksamhet med beteckningen A i miljöprövningsförordningen 
för ovan nämnda verksamheter; att Skellefteå kommun begär hos 
Länsstyrelsen i Västerbottens län dels, om begäran om överlåtelsen avslås, 
att länsstyrelsen överlämnar ärendet till regeringen för slutligt avgörande, 
dels att tillsynen ska kvarstå hos kommunen fram till dess att ärendet har 
avgjorts; att Skellefteå kommun önskar att Naturvårdsverket bereds 
möjlighet att yttra sig i ärendet; samt att kommunfullmäktige antar 
samhällsbyggnads tjänsteskrivelse med motivering för beslutet som sitt 
eget yttrande. 

Hans Brettschneider (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Evelina Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 
Brettschneiders 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 Hans Brettschneiders yrkande röstar nej”. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 178 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-03-21 § 66 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-03-11 
______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
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Voteringslista § 143  
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anita Wallström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman 
(S),  

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Siri 
Almqvist (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan 
Anundi (M), Henry Andersson (M), 

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

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

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 

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

Per-Ivar Skogqvist (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
 

Nej röstar:  
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
 

Frånvarande: 
Annica Bray (S), Bertil Almgren (S), 

Anette Lindgren (M). 
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§ 144 Dnr KS 2019-000189 530 

Modernisering och aktualisering av 
ekonomiska modeller i samband med 
förändrad organisation och finansiering av 
regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) och 
Länstrafiken AB 

Sammanfattning  
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) utgjorde till och med 
2018 en del av regionförbundet Region Västerbotten. Då regionförbundet 
har upphört och ersatts av en regionkommun från och med 2019 har RKM 
under en övergångsperiod organiserats inom regionkommunen med 
bibehållen modell för finansiering. 

När nu regionen gör ett omtag med bland annat en ny finansieringsmodell 
för RKM och för gemensamma kostnader i Länstrafiken AB har det 
framkommit önskemål om att även aktualisera övriga finansiella modeller 
som berör kollektivtrafiken i länet. Detta handlar om den så kallade 
Västerbottensmodellen och kostnadsutjämningen för kollektivtrafik. 

Västerbottensmodellen är den modell som fördelar intäkter och kostnader 
för kollektivtrafik i länet. Modellen gäller sedan 2005 och har införts 
successivt. I samband med att finansieringen av RKM och Länstrafiken 
AB förändras är det lämpligt att utvärdera och vid behov förändra denna 
modell. Syftet med en utvärdering är att skapa en aktuell, transparent och 
rättvis modell. Region Västerbotten bör tillsammans med kommunerna 
utvärdera modellen och till regionfullmäktige redovisa resultatet samt 
eventuella förslag till förändringar. 

Modellen för kollektivtrafik i kostnadsutjämningen baseras på de kostnader 
för kollektivtrafik som kommunerna hade 2009. Kostnaderna har 
förändrats under de senaste 10 åren, vilket medför att modellen sannolikt 
inte utjämnar på ett korrekt sätt mellan kommunerna i länet. På samma sätt 
som för Västerbottensmodellen är det lämpligt att i samband med övriga 
förändringar aktualisera kostnadsutjämningen med så rättvisande underlag 
som möjligt. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten bör därför anhålla 
hos behörig myndighet om att länets kommunfördelning i modellen för 
kollektivtrafik i kostnadsutjämningen ska uppdateras. Syftet med en 
uppdatering är att givet kostnadsutjämningens utformning skapa en så 
aktuell modell som möjligt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna att Region Västerbotten tillsammans med kommunerna 

utvärderar Västerbottensmodellen. 
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2. Godkänna att Region Västerbotten anhåller hos behörig myndighet om 
att länets kommunfördelning i modellen för kollektivtrafik i 
kostnadsutjämningen ska uppdateras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 179 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-26 
Region Västerbottens skrivelse om modernisering och aktualisering av 
ekonomiska modeller, 2019-03-18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Region Västerbotten 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 145 Dnr KS 2019-000138 530 

Kollektivtrafikens organisering och finansiering 
i Västerbotten - beslutsunderlag för 
delskatteväxling 

Sammanfattning  
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten utgjorde till och med 2018 en 
del av regionförbundet Region Västerbotten. Då regionförbundet har 
upphört och ersatts av en regionkommun från och med 2019 har 
kollektivtrafikmyndigheten under en övergångsperiod organiserats inom 
regionkommunen. 

Region Västerbotten har haft ett uppdrag att tillsammans med kommunerna 
utreda formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten 
långsiktigt ska organiseras och finansieras. 

Vid regionledningsmötet 2019-02-13 slöts en överenskommelse. 
Överenskommelsen består av följande delar: 

 Delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten omfattande de 
gemensamma kostnaderna för trafikens genomförande enligt 
redovisat resultat för 2017; 35,6 miljoner kronor. 

 Åtgärden ska följas av ett treårigt omställningsbidrag 

 Denna överenskommelse åtföljs av ett fortsatt arbete med analys av 
den nuvarande/kvarvarande kostnadsfördelningsmodellen för 
kollektivtrafiken Västerbotten med redovisning under hösten 2019. 

Överenskommelsen ska formellt beslutas i respektive kommun i 
Västerbottens län samt i Region Västerbotten. 

Vid kommunchefsträff 2019-03-14 slöts en överenskommelse om att i 
samband med den nya organisationen och finansiella lösningen för 
kollektivtrafikmyndigheten även uppdatera modellen för 
kostnadsutjämning av kollektivtrafik. Modellen baseras på föråldrade 
uppgifter och behöver uppdateras baserat på senast tillgängliga statistiska 
underlag. 

Denna överenskommelse ska formellt beslutas i samtliga kommuner samt 
av Region Västerbotten. Regionen har skickat ut underlaget som behandlas 
i ett separat ärende. 

Skellefteå kommun utgår från att samtliga kommuner i länet samt Region 
Västerbotten kommer att tillstyrka båda dessa ärenden. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 

2020-01-01. 

2. Skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs 
genom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region 
Västerbotten höjer skatten med 5 öre från och med 2020-01-01. 

3. Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos 
regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen 
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre för 
kommunerna och höjs med 5 öre för Region Västerbotten från och med 
2020-01-01. 

4. Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och 
med 2020-01-01, som en följd av skatteväxlingen. 

5. Mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling 
godkänns enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering och 
finansiering i Västerbotten – Rapport 2, 2019-02-08” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 180 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-26 
Region Västerbottens skrivelse 2019-03-15 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Region Västerbotten 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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§ 146 Dnr KS 2019-000244 049 

Utökad ram till för- och grundskolenämnden 
2019 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens presidium anför i skrivelse att för- och 
grundskolenämnden redovisade i bokslut 2018 ett underskott mot budget 
på minus 67 miljoner kronor. Huvudorsaken till underskottet är att 
nämnden inte klarat av att möta ökade lönekostnader och volymökningar i 
verksamheten. Nämnden hade också särskilda kostnader utanför budget 
som uppstod i samband med ombyggnationer av skollokaler. 

2018 års underskott föreslås nu avskrivas i samband med fullmäktiges 
beslut om resultatöverföring 2018. I det förra årsbokslutet 2017 redovisade 
nämnden också ett underskott, då på minus 41 miljoner kronor. Detta 
underskott avskrevs också av kommunfullmäktige. 

I budgetarbetet utökades för- och grundskolenämndens budget både inför 
2018 (+58 miljoner kronor) och inför 2019 (+52 miljoner kronor), vilket 
gav nämnden en total budgetram på 1 361 miljoner kronor. Nämnden ser 
nu ut att, trots resursförstärkningar, redovisa ett underskott 2019 som 
uppgår till minst 60 miljoner kronor, vilket framgår av tidigare behandlad 
månadsrapport per den sista februari). För att komma tillrätta med detta 
underskott behöver nämnden genomföra stora strukturella åtgärder och 
stora ingrepp i den så viktiga skolverksamheten. 

Presidiet föreslår nu att för- och grundskolenämndens ram utökas med 
ytterligare 60 miljoner kronor redan från och med 2019. Denna ytterligare 
ramökning ger nämnden en sammantagen resursförstärkning 2019 på 
motsvarande 112 miljoner kronor, plus anslag för hyresökningar under 
kommunstyrelsen med omkring 14 miljoner kronor. Med detta 
resurstillskott får nämnden mer tid att se över hela skolstrukturen och mer 
tid för att klara omställningar och ekonomin på sikt. Presidiet påpekar att 
för att kommunen ska kunna klara sin ekonomi under de kommande åren 
så kommer det att krävas strukturella förändringar, inte bara inom skolans 
verksamhet, utan inom kommunens samtliga verksamheter. Detta är ett 
pågående arbete som kommer att märkas i de kommande budget-
omgångarna. 

Presidiet föreslår även att kommunstyrelsens tidigare krav om åtgärder 
fram till 2021 upphävs. Istället får för- och grundskolenämnden i uppdrag 
att ta fram en ny strukturplan för den kommande planperioden 2020-2024  
som innehåller både förslag på kommande ny- och ombyggnationer utifrån 
prognoser men också förslag på hur enheter kan slås ihop eller involveras i 
andra enheter. Planen ska också innehålla en beredskap för olika scenarier 
med en stark befolkningsökning inom vissa områden. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09, § 186 att kommunstyrelsens 
beslut 2018-03-27 § 106 samt 2018-06-05 § 183 upphävs, vilket innebär att 
kravet om åtgärder inte längre gäller. Beslutet villkorades med att 
kommunfullmäktige beviljar av kommunstyrelsen föreslagen ramökning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. För- och grundskolenämndens ram 2019 utökas med 60 miljoner 

kronor till totalt 1 421 miljoner kronor. 

2. Finansieringen av ramökningen sker ur kommunens resultat. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram prognoser för olika 
scenarier som underlag för för- och grundskolenämndens planering. 

4. För- och grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram en ny 
strukturplan för den kommande planperioden 2020-2024. Planen ska 
läggas fram för kommunfullmäktige i juni 2019 och även inarbetas i 
budgetberedningens förslag till Budget och plan 2020-2024. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Lorents Burman (S), Fredrik Stenberg (S) samt 
Carina Sundbom (C) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att för- och grundskolenämndens ram 2019 
utökas med 60 miljoner kronor till totalt 1 421 miljoner kronor; att 
finansieringen av ramökningen sker ur kommunens resultat; att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram prognoser för olika scenarier 
som underlag för för- och grundskolenämndens planering; samt att för- och 
grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram en ny strukturplan för den 
kommande planperioden 2020-2024. Planen ska läggas fram för 
kommunfullmäktige i juni 2019 och även inarbetas i budgetberedningens 
förslag till Budget och plan 2020-2024 

Lorents Burman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Protokollsanteckning 
Andreas Löwenhöök (M) lämnar följande godkända protokollsanteckning: 

”För- och grundskolenämnden har under ett flertal år dragits med 
ekonomiska problem med stora underskott. Konsekvensen av detta har 
blivit krav på besparingar, med pressade rektorer, lärare och andra 
personalgrupper som följd.  

Vi ser också vikande skolresultat bland eleverna. Till exempel var det 
nästan 25 procent av eleverna i åk 9 som inte uppnådde kunskapskraven i 
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alla ämnen. Det är den sämsta siffran på 20 år och långt från en skola i 
toppklass. Skellefteå kommun har även oroväckande många barn per 
förskoleavdelning, 17,6 barn, vilket är högt över snittet i landet.  

Alliansen under flera år varnat för att en underfinansierad skola och 
förskola kommer att leda till sämre kunskapsresultat för eleverna, större 
barngrupper, pressad personal och ekonomiska problem. Vi har adresserat 
detta med förslag om resurstillskott och budgetsatsningar. Den politiska 
majoriteten har dock inte hörsammat dessa krav. 

Nu tvingas Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till panikåtgärder för att 
För- och grundskolenämnden ska få näsan ovanför vattenytan. Det handlar 
om avskrivningar av släpande budgetunderskott och resurstillskott under 
pågående budgetår. 

Alliansen välkomnar att den politiska majoriteten avlastar och tillför medel 
till För- och grundskolenämnden, men vi menar att detta borde ha skett 
redan i budgeten. Genom tydligare prioriteringar och mer realistiskt satta 
budgetramar, vilket Alliansen har föreslagit under flera år, hade det 
bekymmersamma ekonomiska läget undvikits. 

Ett problem som nu uppstår, med det aktuella beslutet om resurstillskott, är 
att S-V-majoriteten i stort sätt utplånar kommunens budgeterade resultat 
för 2019. Ett ekonomiskt resultat som samma politiska majoritet behöver 
för att finansiera planerade investeringar. Följden av detta blir antingen 
minskade investeringar, ökad inlåning eller försäljning av skelleftebornas 
tillgångar. 

Viktigt att poängtera är också att För- och grundskolenämnden, genom 
beslutet, endast ges en förutsättning att arbeta för ett nollresultat, sett till 
aktuella prognoser. Resurstillskottet ger således inget utrymme för att satsa 
på en skola och förskola i toppklass. 

Sammanfattningsvis imponerar inte den politiska majoritetens ekonomiska 
politik och obefintliga satsningar på en skola i toppklass. 

Alliansen återkommer med satsningar på skolan i vårt förslag till budget 
för 2020.” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 186 
Kommunstyrelsens presidiums skrivelse 2019-04-04 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
För- och grundskolenämnden 
Budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 147 Dnr KS 2019-000228 600 

Förlängning av försöksverksamhet med taxa 
baserad på faktisk vistelsetid - pilotprojekt 
förskola och fritidshem 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 201 att för- och 
grundskolenämnden får möjlighet att inom ramen för pilotprojekt kring 
taxa för nyttjad tid besluta om en taxa baserad på faktisk vistelsetid, ett 
tillstånd som gäller under en försöksperiod på maximalt sex månader, 
räknat från införandet av ny taxa. 

För-och grundskolenämnden beslutade 2019-03-28 § 58 att föreslå 
kommunfullmäktige att pilotprojektet ”Avgift för faktisk tid i förskola och 
fritidshem” förlängs sex månader för de fyra förskoleavdelningar som 
deltar i projektet. 

Bakgrunden till nämndens förslag är att försöket med taxa baserad på 
faktisk vistelsetid började genomföras i skarp drift 2018-12-01 och därmed 
måste avslutas 2019-05-31. Försöket innebär en fundamental förändring i 
hur avgift för förskola och fritidshem beräknas. Eftersom det är en så stor 
förändring önskar nämnden gå vidare i projektet med en verksamhetsform 
åt gången. Eftersom förskolan kommit längre när det gäller att skapa 
rutiner för att lämna schema och registrera närvaro via den digitala 
skärmen föreslår förvaltningen att projekttiden för de förskoleavdelningar 
som deltar i projektet förlängs. En förlängning ger möjlighet att undersöka 
konsekvenser som kan uppstå under ett sommarlov samt omvärlds-
bevakning av en avgiftsmodell i Finland. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Pilotprojektet ”Avgift för faktisk tid i förskola och fritidshem” förlängs sex 
månader för de fyra förskoleavdelningar som deltar i projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-04-09, § 192 
För- och grundskolenämndens protokoll 2019-03-28 § 58 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2019-03-11 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
För- och grundskolenämnden 
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§ 148 Dnr KS 2019-000155 107 

Ägardirektiv för Skelleftebostäder AB och 
Skellefteå Kraft AB 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-02-26 § 10 att till 
kommunfullmäktige överlämna förslag till nya ägardirektiv för 
Skelleftebostäder AB samt Skellefteå Kraft AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektiv för Skelleftebostäder AB och Skellefteå Kraft AB fastställs 
enligt Skellefteå Stadshus ABs beslut 2019-02-26 § 10. 

Reservation 
Markku Abrahamsson (SD), Hans Brettschneider (MP), Linda Strandberg 
(SD) samt Markus Sehlstedt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna yrkanden. 

Roland Östlund (SD) samt Magnus Bergmark (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Markku Abrahamssons m fl yrkande. 

Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hans 
Brettschneiders yrkande. 

Inlägg 
Markku Abrahamsson (SD), Agneta Hansson (V), Hans Brettschneider 
(MP), Lorents Burman (S), Weidan Gong (V), Harriet Classon (S), 
Charlotta Enqvist (KD), Daniel Ådin (S), Bertil Almgren (S), Jeanette 
Velander (V), Magnus Nilsson (S), Valter Stenberg (S), Harriet Classon 
(S), Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M), Linda Strandberg (SD) 
samt Markus Sehlstedt (SD) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att ägardirektiv för Skelleftebostäder AB och 
Skellefteå Kraft AB fastställs enligt Skellefteå Stadshus ABs beslut 2019-
02-26 § 10. 

Markku Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD) samt Markus Sehlstedt 
(SD) yrkar på följande tillägg till ägardirektiv för Skelleftebostäder AB 
”Styrelsens möjligheter till ingrepp eller subventioner i kösystemet för att t 
ex tillhandahålla förturer till lediga lägenheter, ska betraktas som en fråga 
av principiell beskaffenhet och därför alltid lyftas i kommunfullmäktige.” 

Agneta Hansson (V), Lorents Burman (S) samt Weidan Gong (V) yrkar 
avslag på Markku Abrahamssons m fl yrkande. 
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Hans Brettschneider (MP) yrkar på följande tillägg till ägardirektiv för 
Skelleftebostäder AB ”att SKEBO minskar energianvändningen per 
kvadratmeter med 30% från 2007 års nivå.” 

Daniel Ådin (S), Bertil Almgren (S), Jeanette Velander (V), Andreas 
Löwenhöök (M) samt  Lorents Burman (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 1 
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 Markkus Abrahamssons mfl  yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 56 ja-röster och 5 nej-röster, 4 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 2 
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 Markkus Abrahamssons mfl  yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 53 ja-röster och 2 nej-röster, 5 ledamöter avstår från 
att rösta, 5 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 176 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2019-02-26 § 10 
Förslag till ägardirektiv 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skelleftebostäder AB 
Skellefteå Kraft AB 
Skellefteå Stadshus AB 
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Voteringslista § 148 Omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anita Wallström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Maria Marklund (S), 
Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman 
(S), Bertil Almgren (S), 

Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Siri Almqvist (M), Andreas 
Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry 
Andersson (M), 

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

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

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

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

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

Nej röstar:  
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 
 

Frånvarande: 
Annica Bray (S),  

Kaisa Edström (M), Anette Lindgren (M), 

Stina Engström (L), 
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Voteringslista § 148 Omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Peter Stensmar (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anita Wallström (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), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Fredrik Lundberg (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund (S), Erik Vikström (S), 
Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik 
Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Sara-Mari Jonsson (M), Kjell Lindström (M), Siri Almqvist (M), Andreas 
Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry 
Andersson (M), 

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

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

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

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

Nej röstar:  
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Roland Östlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 

Frånvarande: 
Annica Bray (S), Simon Rilfors (S), 

Kaisa Edström (M), Anette Lindgren (M), 

Stina Engström (L), 
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§ 149 Dnr KS 2018-000886 003 

Revidering av kommunala pensionärsrådets 
reglemente 

Sammanfattning  
Kommunala pensionärsrådet (KP) beslutade 2018-12-12 § 75 att föreslå 
förändringar i det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för rådet. 
De föreslagna förändringarna är att det skall sättas en gräns på minst 300 
medlemmar i lokal förening för att få en representant i rådet; att 
kulturnämnden/fritidsnämnden får en plats i rådet; att ordföranden utses 
bland kommunstyrelsens företrädare: samt att rådet skall sammanträda 
minst fem gånger per år samt ett extra sammanträde i anslutning till 
kommunstyrelsens budgetberedning. 

Förslaget har remitterats till socialnämnden, som 2019-02-28 § 44 
beslutade att föreslå att KPR ordförande ska utses bland socialnämndens 
ledamöter; att avstyrka utökat antal sammanträdesdagar för KPR; samt att 
tillstyrka att antalet ledamöter utökas till 15. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Antalet ledamöter och personliga ersättare i Kommunala 

Pensionärsrådet utökas till 15, varav 7 ledamöter och 7 ersättare utses 
bland förtroendevalda. En ledamot skall utses av kulturnämnden, 
dennes ersättare av fritidsnämnden. 

2. Kommunala pensionärsrådet skall sammanträda minst fem gånger per 
år, samt därutöver ett sammanträde i anslutning till kommunstyrelsens 
budgetberedning. 

3. En förening som skall vara representerad i rådet skall ha minst 300 
medlemmar inom Skellefteå kommun. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M) samt Maria Bernsson (C) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. Kaisa Edström (M), Kjell 
Lindström (M), Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson 
(M), Carina Sundbom (C), Anna From-Lindqvist (C), Katarina Larsson 
(C), Oscar Wellman (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), 
Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), Lena 
Forsman (KD) samt Charlotta Enqvist (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

 
Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) samt Maria Bernsson (C) yttrar sig. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att antalet ledamöter och personliga ersättare i 
Kommunala Pensionärsrådet utökas till 15, varav 7 ledamöter och 7 
ersättare utses bland förtroendevalda. En ledamot skall utses av 
kulturnämnden, dennes ersättare av fritidsnämnden; att kommunala 
pensionärsrådet skall sammanträda minst fem gånger per år, samt 
därutöver ett sammanträde i anslutning till kommunstyrelsens 
budgetberedning; samt att en förening som skall vara representerad i rådet 
skall ha minst 300 medlemmar inom Skellefteå kommun. 

Andreas Löwenhöök (M) samt Maria Bernsson (C) yrkar att Kommunala 
pensionärsrådets ordförande skall utses av kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från pensionärer i kommunala pensionärsrådet 2019-04-10 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 177 
Socialnämndens protokoll 2019-02-28 § 44 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-01-21 
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018-12-12 § 75 
Kommunala pensionärsrådets förslag till reglemente 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Kulturnämnden 
Fritidsnämnden 
Ansvarig för Troman 
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§ 150 Dnr KS 2019-000220 101 

Förteckning över motioner som inte är 
slutbehandlade 

Sammanfattning 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd arbetsordning skall kommun-
fullmäktige vid april månads sammanträde erhålla redovisning av motioner 
som inte är slutbehandlade. 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 2019-04-10 
Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade 
______________________________________________________ 
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§ 151 Dnr KS 2019-000193 101 

Redovisning av medborgarförslag 

Sammanfattning 
Enligt för kommunfullmäktige tidigare gällande arbetsordning skall 
kommunfullmäktige vid april månads sammanträde erhålla redovisning av 
medborgarförslag som är äldre än ett år samt beslut i nämnder beträffande 
besvarade medborgarförslag. Bestämmelsen tillämpas så länge som 
obesvarade medborgarförslag föreligger. 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 2019-04-10 
Redovisning 
______________________________________________________ 
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§ 152 Dnr KS 2019-000172 042 

Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Rönnbäret 

Sammanfattning  
Årsredovisning för Stiftelsen Rönnbäret har upprättats avseende 
verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. Stiftelsens revisor tillstyrker att 
resultat- och balansräkningen godkänns samt att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Resultat- och balansräkning för Stiftelsen Rönnbäret 2018 godkänns. 

2. Stiftelsen Rönnbärets styrelse beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09, § 174 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2019-03-06 
Årsredovisning för Stiftelsen Rönnbäret verksamhetsåret 2018 
Revisionsberättelse för Stiftelsen Rönnbäret verksamhetsåret 2018 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Stiftelsen Rönnbäret 
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§ 153 Dnr KS 2019-000194 102 

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för 
Skellefteå buss AB 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-02, § 109, att befria Ann-Christin 
Pettersson (S) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Skellefteå buss 
AB samt att bordlägga frågan om fyllnadsval. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Andreas Tegström Jonsson (S) utses till ny ledamot i styrelsen för 
Skellefteå buss AB för tiden till 2023-04-14. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-02, § 109 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå buss AB 
Skellefteå Stadshus AB 
Andreas Tegström Jonsson 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 154 Dnr KS 2019-000171 102 

Korrigering av beslut gällande val av ersättare i 
Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö efter 
Hans Bergman (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade 2019-04-02 § 108 ärendet ”val av 
ersättare i Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö efter Hans Bergman 
(C)” och utsåg Maria Sandström (C) till ny ersättare. I protokollet anges att 
valet avser ”återstoden av mandatperioden 2019-01-01 – 2021-12-31”. 

Innevarande mandatperiod upphör, för samordningsförbundets del,  
2023-03-31, orsaken till den felaktiga uppgiften i kommunfullmäktiges 
protokoll är en felskrivning som inte uppmärksammades förrän justering 
hade skett. Då protokollet har justerats, och felet inte är av ringa betydelse, 
krävs att ett nytt beslut tas för att korrigera felaktigheten. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-02 § 108 ändras till att valet avser 
återstoden av mandatperioden 2019-04-01 – 2023-03-31. 

Beslutsunderlag 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2019-04-17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö  
Maria Sandström 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 155 Dnr KS 2019-000289 102 

Avsägelse från Johan Sundelin (L) av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Johan Sundelin (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Johan Sundelin (L) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Johan Sundelin 2019-04-15 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Johan Sundelin 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
Länsstyrelsen 
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§ 156 Dnr KS 2019-000016 101 

Remisser  
 Dnr 2019-220 169 
 
Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 
Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
avradikalisering som krav för kommunalt bistånd till återvändande 
våldsbejakande extremister (19/19) 
 
 Dnr 2019-209 209 
 
Motion av Carina Sundbom (C), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist 
(KD) och Anette Lindgren (M) om att i samband med införandet av 
fastighetsnära insamling introducera kärl för sorterat avfall längs 
gågator/stråk i centrala stan samt en centrumnära miljöåtervinningsstation 
med mera (20/19) 
 
 Dnr 2019-212 114 
 
Motion av Charlotta Enqvist (KD) och Stefan Anundi (M) om 
frivårdskontor i Skellefteå (21/19) 
 
 Dnr 2019-234 340 
 
Motion av Ingegerd Saarinen (MP) om vattenläckage i ledningsnäten 
(22/19) 
 
 Dnr 2019-235 761 
 
Motion av Charlotta Enqvist (KD) om urinscreening av ungdomar (23/19) 
 
 Dnr 2019-271 109 
 
Motion av Felicia Lundmark (S) om HBTQ-certifierad kommun (24/19) 
 
 Dnr 2019-296 050 
 
Motion av Charlotta Enqvist (KD) om att utreda möjligheten att upphandla 
viltkött till skolornas tillagningskök (25/19) 
______________________________________________________ 
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§ 157 Dnr KS 2019-000277 101 

Delgivningar 
 Dnr 2019-222 026 
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting och Sabona om fördelning 
av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige. 
 
 Dnr 2019-198 102 
 
Länsstyrelsens beslut där Johan Sundelin (L) har utsetts till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
 Dnr 2019-163 102 
 
Länsstyrelsens beslut där Marie Bergslycka (V) har utsetts till ny ledamot 
och Adil Fadi (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
______________________________________________________ 
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§ 158 Dnr KS 2019-000298 102 

Avsägelse från Elin Lundqvist Burlin (MP) av 
uppdraget som ersättare i nämnden för support 
och lokaler och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Elin Lundqvist Burlin (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
nämnden för support och lokaler. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Elin Lundqvist Burlin (MP) befrias från uppdraget. 

2. Malin Wikström (MP) utses till ny ersättare i nämnden för support och 
lokaler för tiden till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Elin Lundqvist Burlin 2019-04-12 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Nämnden för support och lokaler 
Elin Lundqvist Burlin 
Malin Wikström 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
Ansvarig Troman 
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§ 159 Dnr KS 2019-000314 102 

Val av styrelseledamöter i Science City 
Skellefteå AB 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige förrättade 2018-12-18 § 337 val av styrelse till 
Science City Skellefteå AB, och valde Monika Widman Lundmark (S) till 
ordförande i bolaget för tiden från årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 
Ytterligare val av styrelseledamöter förrättades inte då några nomineringar 
inte förelåg. Bolagets valberedning har nu nominerat styrelseledamöter. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser följande styrelseledamöter i Science City 
Skellefteå AB för tiden från årsstämman 2019 till årsstämman 2023: 
 
Linn Andersson (-) 

Fredrik Jonsson (-) 

Anna Pettersson (-) 

Christoffer Svanberg (-) 

Pär Weihed (-) 

David Eriksson (-) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-26 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Science City Skellefteå AB  
De valda 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 160 Dnr KS 2019-000311 104 

Utbetalning av 2019 års partistöd 

Sammanfattning  
Enligt av kommunfullmäktige fastställt regelverk för partistöd i Skellefteå 
kommun ska partistödet årligen utbetalas i förskott. En förutsättning för 
utbetalningen är att kommunfullmäktige beslutat om densamma.  

Enligt regelverket för kommunalt partistöd skall mottagare av partistöd 
senast i juni månad lämna in en redovisning av hur föregående års partistöd 
har använts. Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har 
inom föreskriven tid inkommit med redovisning. Dessa ger inga indi-
kationer på att partistödet använts på sätt som strider mot fastställt 
regelverk. 

Kommunfullmäktiges beslut 
2019 års partistöd utbetalas enligt fastställt regelverk. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-26 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunsekreteraren 
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§ 161 Dnr KS 2019-000315 102 

Avsägelse från Conny Sandström (C) av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Conny Sandström (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Conny Sandström (C) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Johan Sundelin 2019-04-15 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Conny Sandström 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
Länsstyrelsen 
 
 

 
 

 


