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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 

Jasmine Raviaghi (S) 

Magnus Nilsson (S) 

Daniel Ådin (S) 

Gunilla Lundström (S) 

Anna Lundström (S) 

Ann Åström (S) §§ 167 – 188 

Sara Keisu (S) 

Iosif Karambotis (S) 

Tomas Teglund (S) 

Kenneth Fahlesson (S) 

Maria Granskär (S) 

Emilia Hallin (S) 

Evelina Fahlesson (S) 

Robert Eskelinen (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) 

Johan Söderberg (M) §§ 162 - 170 

Micaela Löwenhöök (M) 

Anette Lindgren (M) 

Andreas Löwenhöök (M) 

Ramona Dolan (M) 

Henry Andersson (M) 

Carina Sundbom (C) 

Katarina Larsson (C) 

Kjell Bergmark (C) 

Håkan Andersson (C) 

Agneta Hansson (V) 

Joakim Wallström (V) 

Jeanette Velander (V) 

Lova Torstensson (V) 

Markku Abrahamsson (SD) 

Magnus Bergmark (SD) 

Markus Sehlstedt (SD) 

Linda Strandberg (SD) 

Kerstin Olofsson (L) 

Shervin Ahmadzadeh (L) 

Christian Soldan (L) 

Stina Engström (L) 
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Petter Ershag (KD) §§ 162 – 173 

Charlotta Enqvist (KD) 

Hans Brettschneider (MP) 

Linnea Öhm,an (MP) 

 

Tjänstgörande ersättare 

Elsy Larsson (S) för Kamel Mnad (S) 

Peter Stensmar (S) för Felicia Lundmark (S) 

Lars Lundmark (S) för Carina Lundmark (S) 

Simon Rilfors (S) för Pierre Lidström (S) 

Harriet Classon (S) för Ann Åström (S) §§ 162 – 166 

Harriet Classon (S) för Annica Bray (S) §§ 167 - 188 

Martin Hedqvist (S) för Annamaria Hedlund (S) 

Daniel Sjögren (S) för Daniel Enwall (S) 

Gunnar Fransson (M) för Johan Söderberg (M) §§ 171 – 188 

Sara-Mari Eriksson (M) för Lenita Hellman (M) 

Albin Kristiansson (M) för Stefan Anundi (M) 

Anna From-Lindqvist (C) för Gabriella Rymark (C) 

Oscar Wellman (C) för Pär Brubäcken (C) 

Fredrik Sjöström (V) för Marie Bergslycka (V) 

Hedvig Löfqvist-Lundmark (V) för Weidan Gong (V) 

Per Björnbom (SD) för Gun-Britt Holmlund (SD) 

Per-Ivar Skogqvist (KD) för Petter Ershag (KD) §§ 174 - 188 

______________________________________________________ 
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§ 162 Dnr KS 2019-000013 101 

Revisorerna har ordet 

Revisionens ordförande Thomas Lundström (L) redogör för revisionens 

planering och de fördjupade granskningar som revisionen har för avsikt att 

genomföra: 

- För- och grundskolenämndens ekonomistyrning m m 

- Anpassning till ny redovisningslag 

- Investeringsredovisning av stora projekt 

- Hållbar upphandling 

 

______________________________________________________ 
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§ 163 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?”  

 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 

följande svar: 

 

”Fråga: Hur mycket bedömer du att kompensationen till de fristående 

skolorna kommer att bli ifall nämndens underskott från 2018 på 67 

miljoner kronor skrivs bort?  

Svar: År 2018 hade de fristående enheterna 2,7 % av volymen barn/elever i 

Skellefteå kommun. Samma år har kommunen redan betalt bidrag som de 

ska ha motsvarande 3 % av nämndens kostnader som de har rätt att få sin 

del av. Det innebär att den del av nämndens underskott som frågeställaren 
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frågar efter faktiskt redan har utbetalats till de fristående enheterna utifrån 

de kostnader nämnden haft för år 2018.  

 

Fråga: Hur stor del av den föreslagna ramökningen på 60 miljoner kronor 

bedömer du kommer att öka tilldelningen till de fristående skolorna? 

Svar: En reviderad budget för 2019 har beslutats av för- och 

grundskolenämnden där elevpengen skrivs upp lika mycket för de 

kommunala och fristående skolorna. Före de 60 mnkr var elevpengen i 

snitt 73 913 kr/år och nu efter är den 77 508 kr/år, dvs en ökning i snitt 

med ca 5 %. Pengar går också ut till förskola och fritidshem vilka också 

har skrivits upp. Detta gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 

tar beslut och anledningen till att nämnden antagit en reviderad budget är 

att exakt rätt bidrag ska betalas ut till fristående aktörer då principen om 

bidrag på lika villkor gäller. I juni månad fattas nya beslut avseende bidrag 

till respektive huvudman av för- och grundskolenämnden. 

 

Inlägg 
Johan Söderberg (M) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 164 Dnr KS 2019-366 710 

Fråga av Carina Sundbom (C) om barnomsorg i 
Fällfors 

Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till för- och 

grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga: 

 

”Idag får de som bor och arbetar i Fällforsområdet skjutsa sina barn till 

förskola i Byske. Det är tre mil enkel väg, det vill säga, de kör 12 mil per 

dag för att få tillgång till barnomsorg. Det blir långa dagar för barnen. 

Dessa resor är inte heller bra för miljö eller trafiksäkerhet.  

 

Det finns flera större företag i Fällforsområdet som sysselsätter många som 

är bosatta i området. Det finns risk att företagen får rekryteringssvårigheter 

om barnfamiljerna väljer att flytta, när barnomsorg inte finns i närheten.  

 

Idag finns drygt 20 barn i förskoleålder i Fällfors, Storbränna, 

Norrlångträsk och Ålund och fler barn är på väg. Det finns intresse för 10-

15 barn att börja förskola i Fällfors hösten 2019. Här bör det finnas 

möjlighet att ordna en förskoleavdelning i Fällfors. Det finns även intresse 

av att samordna en fritidsavdelning tillsammans med förskoleavdelningen, 

för de barn som börjat skolan men behöver tillsyn före och efter skoldagen.  

 

Det finns ett stort engagemang i bygden. Det finns passande lokal och 

maten går att ordna lokalt i Fällfors. I området bor det utbildad personal, 

minst fyra förskollärare och minst fem barnskötare. Flera av dessa är 

intresserade av att arbeta på hemorten.  

 

Alliansen och Miljöpartiet har i en skrivelse till för- och 

grundskolenämnden föreslagit att det ska ordnas barnomsorg i Fällfors, 

med start hösten 2019. Denna skrivelse har ännu inte lyfts på för- och 

grundskolenämnden.  

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följanden fråga:  

 

Kommer du att arbeta för att ordna barnomsorg i Fällfors? ” 

 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 

följande svar: 

 

”När nämnden bedömer att det finns tillräckliga förutsättningar över tid för 

att starta en förskola kommer nämnden att pröva det. Hittills har inte 

nämnden inte gjort bedömningen att en förskoleavdelning ska starta i 

Fällfors.  

 

Nämnden kommer att ta ställning till den av frågeställaren nämnda 

skrivelsen inom ett par veckor och i övrigt vill jag påminna frågeställaren 
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om ett tidigare svar där nämnden ska följa utvecklingen i området 

avseende antalet barn.   

 

Nämndens presidium har träffat boende/föräldrar i Fällfors och viljan att 

lösa frågan om barnomsorg har med all tydlighet framgått. Jag har fått veta 

att det finns ett intresse att starta pedagogisk omsorg i bland annat Fällfors 

och jag har därför förmedlat kontakt mellan boende och intressenten.” 

 

Inlägg 
Carina Sundbom (C) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 165 Dnr KS 2019-372 050 

Fråga av Shervin Ahmadzadeh (L) om separata 
upphandlingar  

Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till nämndens 

för support och lokalers ordförande ställt följande fråga: 

 

”Upphandling av livsmedel och mejeriprodukter sker separat. Det kan 

alltså innebära dubbla transporter, en lastbil med livsmedel och en med 

mejeriprodukter. Detta trots att samtliga grossister själva säljer 

mejeriprodukter. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Tomas 

Teglund, ordförande i support och lokaler: 

Hur motiverar du dubbla transporter med dubbel klimatpåverkan genom 

separata upphandlingar på detta sätt?” 

 

Nämndens för support och lokalers ordförande Tomas Teglund (S) lämnar 

följande svar: 

 

”Vi gör detta för vi vill säkerställa  att mjölk och mejeriprodukter kommer  

från en närproducent.” 

 

Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) samt Tomas Teglund (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 166 Dnr KS 2019-374 610 

Fråga av Shervin Ahmadzadeh (L) om inställda 
lektioner på grund av att lärare är provvakter 
när gymnasieeleverna skriver nationella prov 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till 

gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga: 

 

” Under vecka 21 har våra gymnasieelever skrivit nationella prov. 

Anderstorpgymnasiet har därför beordrat ca 17 gymnasielärare att agera 

provvakter. 13 av dessa lärare har blivit tvungna att ställa in lektioner 

under veckan. Proven har skrivits under 3 dagar, samtliga dagars lektioner 

har ställts in. Ungefär 39 inställda lektioner om dagen. Elever som inte har 

nationella prov har berövats undervisningstid. Det är ytterst beklagligt att 

planeringen inte förankrats med varken facket eller med lärarna. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Felicia 

Lundmark, gymnasienämndens ordförande: 

 

Anser du att detta är förenligt med skollagen samt skolverkets riktlinjer 

som säkerställer elevernas undervisning?” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2019-06-18. 
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§ 167 Dnr KS 2019-000304 710 

Interpellation av Charlotta Enqvist (KD) om 
barnomsorg på obekväm arbetstid (16/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har till för- och 

grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Skellefteå har en tradition av att vara en industriort med flertalet stora 

industrier. En effektiv produktion innebär ofta att allt fler verksamheter går 

mot skiftgång. Utöver det har vi som exempel sjukvård och omsorg med 

obekväma arbetstider. Det förbereds för fullt för Northvolts stora 

etablering. En verksamhet som kommer att innebära att det behövs 

anställas i stor omfattning och många av de anställda kommer också att 

jobba skift. Förutom allt det positiva som en så stor etablering innebär för 

kommunen så kommer det också med utmaningar. Det behövs bostäder, 

infrastuktur och barnomsorg för att bara nämna några exempel. En del av 

den barnomsorgen kommer med all säkerhet att behöva vara på obekväm 

arbetstid.  

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till för- och 

grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S): 

Hur arbetar för- och grundskolenämnden för att säkerställa att alla som 

behöver barnomsorg på obekväm arbetstid får det? 

Har för- och grundskolenämnden planer på att kunna erbjuda barnomsorg 

på obekväm tid (även efter 22:00) utanför centrala Skellefteå om behovet 

uppstår? ” 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S)lämnar 

följande svar: 

”Fråga: Hur arbetar för- och grundskolenämnden för att säkerställa att 

alla som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid får det? 

Svar: Ansökan till OB verksamheten sker utifrån samma riktlinjer som till 

vanlig förskola. Vid ansökan beskriver vårdnadshavaren sitt 

omsorgsbehov. För att säkerställa att det finns ett faktiskt OB behov har vi 

nu en ny rutin från 1 maj 2019, där vårdnadshavare ska lämna in 

anställningsbevis och arbetsschema. Vi gör det för att skapa ökat utrymme 

och säkerställa att de vårdnadshavare som har ett behov av OB-verksamhet 

får omsorg utifrån sina arbetstider.   

I bestämmelser för verksamhet på obekväm arbetstid står det: ”Om behovet 

av verksamhet på obekväm arbetstid upphör har barn 1-5 år kvar sin 

placering men vårdnadshavaren ska ställa barnet i kö för omplacering till 

en förskola. Uppstår behov igen ansöker vårdnadshavare om ny plats.” 
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I jämförelse med alla andra kommuner har Skellefteå kommun en 

exceptionellt god tillgång till OB verksamhet och det har vi för att vi vill 

erbjuda vårdnadshavare som har behov av denna verksamhet plats för att 

möjliggöra förvärvsarbete.  

Fråga: Har för- och grundskolenämnden planer på att kunna erbjuda 

barnomsorg på obekväm tid (även efter 22:00) utanför centrala Skellefteå 

om behovet uppstår? 

Svar: Om behov uppstår för vårdnadshavare utanför centrala Skellefteå så 

erbjuds de plats på OB förskola i Skellefteå (Getberget eller Anderstorp). I 

vissa fall där det inte fungerar så förs då en dialog med förskolechef på 

orten där vårdnadshavaren bor för att se om behoven går att lösa på något 

sätt.  

Avslutningsvis vill jag påpeka att OB-verksamhet är en förhållandevis dyr 

verksamhet och är ingen service som en kommun är skyldig att ha enligt 

lag.”  

Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD), Fredrik Stenberg (S), Carina Sundbom (S), 

Katarina Larsson (C), Stina Engström (L), Hans Brettschneider (MP) samt 

Jeanette Velander (V) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 168 Dnr KS 2019-000334 720 

Interpellation av Lena Forsman (KD) om vård i 
livets slutskede (17/19) 

Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Lena Forsman (KD) har till 

socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Allt fler vårdas i livets slutskede i hemmet eller på Skellefteå 

korttidsboende. Omvårdnaden sköts av personal inom hemtjänsten 

tillsammans med närstående eller av personal på Skellefteå korttidsboende.  

Att vårda en döende person är tidskrävande, kompetenskrävande, och 

enligt hospisrörelsens värdefilosofi handlar det både om fysisk 

smärtlindring, psykisk smärtlindring, social hälsa och existentiell/andlig 

dimension oavsett vilket religiös hemvist man har. Att få en värdig vård i 

livets slutskede ser vi kristdemokrater som ytterst angeläget och en 

grundläggande etisk fråga. 

När nu denna vård i allt större utsträckning ges i hemmet eller på 

Skellefteå korttidsboende av personal från vård och omsorgsavdelningen 

inom socialförvaltningen vill vi lyfta några frågeställningar. 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till 

socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S): 

- Vilken läkarresurs finns i nuläget knuten till Skellefteå korttidsboende 

och viken medicinsk kompetens stöttar upp hemtjänstpersonalen som 

arbetar i det egna boendet?  

- Vilket psykiskt stöd ges till patient och närstående och vilken hjälp får 

patient och närstående att bearbeta det existentiella perspektiv som det 

naturligt medför att vara i livets slutskede? 

- Hur tillgodoses kontinuitet vad gäller omvårdnadspersonal inom den 

palliativa vården samt vilken tillgång har personalen till handledning 

och debriefing? 

- En grundläggande etisk fråga är att ingen ska behöva dö ensam om 

man inte själv önskat det. Vilka riktlinjer har kommunen kring detta?” 

Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 

”Lena Forsman har i sin interpellation ställt följande frågor:  

Fråga: Vilken läkarresurs finns i nuläget knuten till Skellefteå 

korttidsboende och viken medicinsk kompetens stöttar upp 

hemtjänstpersonalen som arbetar i det egna boendet?  
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Svar: Då en individ befinner sig på korttidsplats är det dennes ordinarie 

hälsocentralsläkare som har medicinska ansvaret. Vid akut situation 

kontaktas Anderstorp hälsocentral. Sjuksköterska på korttidsboendet 

konsulterar vanligen läkaren via telefon och mejl. Hemtjänstpersonalen får 

medicinskt stöd av hemvårdens sjuksköterskor eller Hälsocentralens 

distriktssköterskor. I vissa fall görs samarbete med Palliativ medicin 

(tidigare AHS-Viool).  

Fråga: Vilket psykiskt stöd ges till patient och närstående och vilken hjälp 

får patient och närstående att bearbeta det existentiella perspektiv som det 

naturligt medför att vara i livets slutskede? 

Svar: Kommunens vårdpersonal arbetar enligt ett standardiserat arbetssätt 

(Nationell vårdplan för palliativ vård) där såväl kroppsliga och psykiska 

som existentiella behov och önskemål beaktas. Anhöriga ses som en viktig 

del i den palliativa vården och personalen försöker tillgodose deras behov 

och önskemål. Utvecklingsarbete inom palliativ vård sker kontinuerligt.  

Vård- och omsorgsavdelningen anställer nu 2 sjuksköterskor på halvtid 

som ska arbeta med utvecklingen och utbildning inom palliativ vård och ge 

stöd till medarbetare. 

Fråga: Hur tillgodoses kontinuitet vad gäller omvårdnadspersonal inom 

den palliativa vården samt vilken tillgång har personalen till handledning 

och debriefing? 

Svar: Chefer och personal i verksamheten prioriterar palliativ vård och 

försöker i möjligaste mån planera så att medarbetare som känner individen 

väl finns som stöd i livets slut. Handledning och debriefing för 

medarbetare görs vid behov i samarbete med hälso- och sjukvårdsteamet 

som arbetar kring individen. 

Fråga: En grundläggande etisk fråga är att ingen ska behöva dö ensam om 

man inte själv önskat det. Vilka riktlinjer har kommunen kring detta? 

Svar: Nationella palliativa kvalitetsregistret visar att av de individer som 

under 2018 fick stöd från Vård- och omsorgsavdelningen i livets slut hade 

95 % mänsklig närvaro vid dödsögonblicket. Vård- och 

omsorgsavdelningen har 2019 tagit fram en ny rutin kring hur planeringen 

för vak i livets slut ska ske för att ingen ska behöva dö ensam.” 

Inlägg 
Lena Forsman (KD), Iosif Karambotis (S), Lova Torstensson (V), Anette 

Lindgren (M), Stina Engström (L) samt Håkan Andersson (C) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 169 Dnr KS 2019-000356 710 

Interpellation av Katarina Larsson (C) om 
arbetsmiljön på förskolor (18/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Larsson (C) har till för- och 

grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Den 26 maj 2018 manifesterade ett lokalt förskoleuppror på vårt torg här i 

Skellefteå. Vid manifestationen kom det fram många vittnesmål om hur det 

ser ut i våra förskolor här i kommunen. Det är tragiska berättelser som vi i 

Centerpartiet inte alls tycker vittnar om en arbetsgivare att vara stolt över. 

Berättelserna under den lokala manifestationen vittnade bland annat om en 

rådande tystnadskultur, barn som inte blir sedda eller får tid att bli tröstade, 

mellanmål som äts ståendes, blöjor som glöms att bytas eller byts efter 

löpandebandprincipen, brist på pedagogisk verksamhet vecka efter vecka, 

ångest, stress och uppsägningar bland personalen. Allt på grund av för lite 

resurser. För lite resurser i form av personal, för stora barngrupper och för 

små/icke tillgängliga lokaler. 

Personalen i förskolan frågar sig dagligen varför ingen lyssnar på deras oro 

och överväger att säga upp sig. Föräldrar avväger att ta sina barn från 

förskolan på grund av att de känner att deras barn inte blir sedda eller får 

den omsorg de förtjänar.  

Efter manifestationen 26 maj 2018 lämnades alla vittnesmål över till 

berörda personer inom kommunen men trots det har det inte hörts ett ljud 

om förbättring eller mål om att göra arbetsmiljön dräglig. Framförallt för 

våra barns skull. 

I insändare och på Facebookgrupper debatteras dagligen vår kommuns 

förskolors arbetsmiljö och trots detta verkar det fortfarande alltså inte 

hända något från majoritetens sida.  

Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt att krisen i dagens förskola med 

för lite resurser tas på allvar. I dagsläget verkar det snarare vara ’locket på’ 

från majoriteten kring förskolans kris - och ett ytterligare främjande av en 

rådande tysthetskultur.  

Jag vill därför ställa följande frågor till för- och grundskolenämndens 

ordförande Fredrik Stenberg (S): 

1. Vad har du gjort för åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för våra barn 

och vår personal inom våra förskolor det senaste året - efter att dessa 

vittnesmål kom till din kännedom? 

2. Tänker du göra några åtgärder framöver för att förbättra arbetsmiljön? 
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3. Tycker du att det är rimligt att ha 25 barn (eller fler) + flertalet vuxna 

på en avdelning som kapacitetsbedömts för 20 personer rent 

lokalmässigt? 

4. Hur många barn tycker du att det är rimligt att ha på en avdelning för 

barn i åldrarna 1-3 år respektive barn i åldrarna 4-5 år?” 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 

följande svar: 

”Fråga: Vad har du gjort för åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för 

våra barn och vår personal inom våra förskolor det senaste året - efter att 

dessa vittnesmål kom till din kännedom? 

Svar: Nämnden fortsätter att införa PFF (Planering förskola och 

fritidshem) som ur ett arbetsmiljöperspektiv är ett viktigt verktyg för att 

förbättra arbetsmiljön. Det systemet är när det används något som 

underlättar planering av våra pedagogiska resurser. De försök som 

nämnden nu genomför där systemet kopplas till avgiften visar också att 

riktigheten i av vårdnadshavare inlämnade scheman och faktisk vistelsetid 

ökar vilket underlättar planering och bemanning på ett bra sätt. De 

vittnesmål som kommit mig till del gör det intressant att fortsätta följa 

frågan och se hur vi ska arbeta vidare med projektet. Utöver det fortsätter 

kommunens satsningar på fortbildning för att stärka medarbetare i 

förskolan. En nyckelfaktor för att klara förskolan i framtiden handlar om 

att rekrytera ny och behålla den kompetens som barnskötare och 

förskollärare har och det handlar om hela anställningserbjudandet med allt 

från lön, kollegor, arbetsmiljö och andra anställningsförmåner. För att klara 

behovet av platser – som också blir en arbetsmiljöfråga har nämnden tagit 

beslut om att genomföra försök med förskolebussar där ett av syftena 

handlar om att tillskapa nya platser för förskolebarn. Utöver det fortsätter 

nämnden planera och bygga nya förskolor.  

En viktig fråga i förskolan handlar om utemiljön då en stor del av 

verksamheten sker utomhus har kommunen genomfört en kartläggning av 

förskolornas utemiljöer med ett jämställdhetsperspektiv för att kunna 

förbättra denna del. Alltid vid om- och nybyggnationer är detta en 

grundläggande aspekt.  

Fråga: Tänker du göra några åtgärder framöver för att förbättra 

arbetsmiljön? 

Svar: Som jag svarade på fråga 1 så behöver vi fortsätta arbeta aktivt med 

vår kompetensförsörjning så att alla barn i förskolan får sin undervisning 

och omsorg från utbildade medarbetare. En sådan åtgärd handlar om att 

öka andelen tillsvidareanställda medarbetare i förskolan med lämpliga och 

utbildade personer. För- och grundskolenämnden diskuterar just nu ett 

förslag i den riktningen och kommer fatta beslut i den frågan om några 

veckor.  
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Nämnden följer ett internt projekt med förskoleaspiranter i Burträsk där 

syftet är att locka fler till förskolläraryrket vilket kan vara intressant att 

skala upp längre fram. 

Nämnden kommer också att ta ställning till reviderade riktlinjer för 

förskolan där en del handlar om att undvika onödiga omskolningar.  

Fråga: Tycker du att det är rimligt att ha 25 barn (eller fler) + flertalet 

vuxna på en avdelning som kapacitetsbedömts för 20 personer rent 

lokalmässigt? 

Svar: Jag tycker det är viktigt att varje barn har en så hög tillgång som 

möjlighet till medarbetare. Om en av våra verksamheter har en större lokal 

och därav en större grupp än en s.k. normalstor förskoleavdelning så vet 

jag att respektive förskolechef organiserar sin verksamhet på ett sätt som 

gör att verksamheten fungerar. Vissa avdelningar benämns som en 

avdelning men är utifrån sin storlek motsvarande t.ex. två avdelningar.  Det 

kan då t.ex. handla om att organisera verksamheten så att hälften av barnen 

är där på förmiddagen och hälften under eftermiddagen när det handlar om 

enbart barn som har 15 h vistelsetid på förskolan per vecka. Rimligheten i 

ditt exempel måste sättas i det perspektiv som gäller, d.v.s. om man 

organiserar avdelningen i mindre grupperingar och då kan det absolut vara 

rimligt.  

Fråga: Hur många barn tycker du att det är rimligt att ha på en avdelning 

för barn i åldrarna 1-3 år respektive barn i åldrarna 4-5 år? 

Svar: Jag ser inget självändamål med att ha så många barn i respektive 

barngrupp som möjligt men är medveten om att vi måste ordna en trygg 

och bra förskola till alla barn i Skellefteå kommun där vi ska försöka ge 

plats så nära hemmet som möjligt. Utifrån de förutsättningar vi har anser 

jag att vi klarar det uppdraget på ett bra sätt. Jag tycker att den nivå vi 

ligger på gällande barngruppsstorlekar är rimlig överlag men anser också 

att det vore bra och nödvändigt om staten prioriterade kommunerna i högre 

grad så att det skulle gå att finansiera en minskning av barngruppsstorlekar. 

Med det sagt anser jag att vi har en fantastisk förskola i Skellefteå kommun 

och det har vi tack vare engagerade medarbetare som är vår bästa 

pedagogiska resurs för att Skellefteå ska växa sig starkare kommande år.   

Inlägg 
Katarina Larsson (C), Fredrik Stenberg (S), Andreas Löwenhöök (M), 

Micaela Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Hans Brettschneider (MP), 

Daniel Ådin (S) samt Jeanette Velander (V) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 170 Dnr KS 2018-000727 109 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus 
Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
kostnadssubvention av broddar för 
kommuninvånare över 65 år (56/18) 

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 yrkas att 

socialnämnden får i uppdrag att erbjuda kommuninnevånare över 65 år ett 

kostnadssubventionerat inköp av broddar (beslutspunkt 1) samt att 

subventionen täcker 50% av inköpspriset och att den maximala 

subventionen blir högst 150 kronor per inköp och person (beslutspunkt 2). 

Socialnämnden beslutade 2019-03-28 § 58 att föreslå kommunfullmäktige 

avslå motionen, då nämndens uppfattning är att inköp av broddar är ett 

egenansvar. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 

Markku Abrahamsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (SD), Markus Sehlstedt 

(SD) samt Linda Strandberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Markku Abrahamssons yrkande. 

Inlägg 

Markku Abrahamsson (SD), Iosif Karambotis (S), Håkan Andersson (C), 

Lena Strandberg (SD), Linnea Öhman (MP), Magnus Nilsson (S) samt 

Micaela Löwenhöök (M) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Iosif Karambotis (S), Magnus Nilsson (S), Micaela Löwenhöök (M), 

Håkan Andersson (C) samt Linnea Öhman (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
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 
Vid voteringen avges 59 ja-röster och 5 nej-röster, 1 ledamot är 

frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 

förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 226 

Socialnämndens protokoll 2019-03-28 § 58 

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-25 

Motion 56/18 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Motionärerna 

Socialnämnden 
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Voteringslista § 170  
Ja röstar: 
Elsy Larsson (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 

(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Peter Stensmar (S), Lars 

Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif 

Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Martin Hedqvist (S), Kenneth 

Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Hallin (S), Evelina Fahlesson 

(S), Robert Eskelinen (S), Daniel Sjögren (S), Maria Marklund (S), Harriet 

Classon (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), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 

Anette Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (M), Andreas Löwenhöök (M), 

Ramona Dolan (M), Albin Kristiansson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Anna From-Lindqvist (C), Katarina Larsson (C), 

Oscar Wellman (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C),  

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 

Torstensson (V), Fredrik Sjöström (V), Hedvig Löfqvist-Lundmark (V),  

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

Stina Engström (L),  

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

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

 

Nej röstar:  
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (SD), 

Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 

 

Frånvarande: 

Maria Bernsson (C). 
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§ 171 Dnr KS 2019-000024 050 

Motion av Gabriella Rymark (C) om att samla all 
beställarkompetens av entreprenader under 
samma tak (3/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har inkommit med 

en motion i vilken yrkas att kommunfullmäktige tillsätter en utredning 

tillsammans med i motionen angivna aktörerför att se hur kommunen bäst 

organiserar sig för att säkerställa god beställarkompetens av entreprenad i 

framtiden. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-26 § 67 att föreslå 

kommunfullmäktige avslå motionen. Nämnden föreslog även att 

kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder och styrelser att 

genomföra vissa åtgärder enligt samhällsbyggnads tjänsteskrivelse i 

ärendet.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-24. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 228 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-26 § 67 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-02-07 

Motion 3/19 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Motionären 

 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22  
Kommunfullmäktige 2019-05-28 

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 172 Dnr KS 2019-000087 109 

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

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Micaela Löwenhöök (M) har inkommit 

med en motion i vilken yrkas att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda 

hur underlag för att kunna jämföra välfärdstjänster i Skellefteå kan tas fram 

(beslutspunkt 1); att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur 

kommunen skulle kunna utforma ett verktyg för att jämföra lokala 

välfärdstjänster (beslutspunkt 2); samt att ett verktyg för att jämföra lokala 

välfärdstjänster upprättas på Skellefteå kommuns hemsida (beslutspunkt 

3). 

Kommunledningskontoret konstaterade i sitt yttrande att det finns 

erfarenheter från andra kommuner som är viktiga att följa upp. Det finns 

också lösningar för jämförelser utvecklade för grundskola och gymnasie-

skola. En lösning enligt motionens förslag bör vara uthållig och 

administrativt enkel. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

kommunstyrelsen får ett uppdrag att genomföra en förstudie med 

anledning av motionens förslag. Förstudien ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast 30 september 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 

Micaela Löwenhöök (M), Sara-Mari Eriksson (M), Anette Lindgren (M), 

Ramona Dolan (M), Oscar Wellman (C), Anna From-Lindqvist (C), Carina 

Sundbom (C), Christina Soldan (L), Stina Engström (L), Charlotta Enqvist 

(KD), Hans Brettschneider (MP) samt Linnea Öhman (MP) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  

Kaisa Edström (M), Gunnar Fransson (M), Andreas Löwenhöök (M), 

Albin Kristiansson (M), Henry Andersson (M), Katarina Larsson (C), Kjell 

Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Kerstin Olofsson (L), Shervin 

Ahmadzadeh (L) samt Petter Ershag (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Micaela Löwenhööks (M) m fl yrkande. 

Inlägg 

Micaela Löwenhöök (M), Agneta Hansson (V), Sara-Mari Eriksson (M), 

Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP), Magnus Nilsson (S), 

Oscar Welman (C), Linnea Öhman (MP), Anna From-Lindqvist (C), 

Magnus Löwenhöök (M), Martin Hedqvist (S), Markku Abrahamsson 

(SD), Harriet Classon (S), Anette Lindgren (M), Carina Sundbom (C), 

Kenneth Fahlesson (S), Håkan Andersson (C), Iosif Karambotis (S), 
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Christina Soldan (L), Stina Engström (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Ann 

Åström (S) samt Ramona Dolan (M) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen förslår att motionen avslås. 

 

Micaela Löwenhöök (M), Sara-Mari Eriksson (M), Charlotta Enqvist 

(KD), Hans Brettschneider (MP), Oscar Wellman (C), Linnea Öhman 

(MP), Anna From-Lindqvist (C), Markku Abrahamsson (SD), Anette 

Lindgren (M), Carina Sundbom (C), Christina Soldan (L), Stina Engström 

(L) samt Ramona Dolan (M) yrkar bifall till motionen. 

Agneta Hansson (V), Magnus Nilsson (S), Harriet Classon (S), Kenneth 

Fahlesson (S), Iosif Karambotis (S) samt Ann Åström (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Micaela 

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 Micaela Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 36 ja-röster och 28 nej-röster, 1 ledamot är 

frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 

förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 229 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-11 

Motion 8/19 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Motionären 

Kommunledningskontoret/utredningsstrateg 

 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24  
Kommunfullmäktige 2019-05-28 

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Voteringslista § 172  
Ja röstar: 
Elsy Larsson (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 

(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Peter Stensmar (S), Lars 

Lundmark (S), Simon Rilfors (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif 

Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Martin Hedqvist (S), Kenneth 

Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Hallin (S), Evelina Fahlesson 

(S), Robert Eskelinen (S), Daniel Sjögren (S), Maria Marklund (S), Harriet 

Classon (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), Fredrik Sjöström (V), Hedvig Löfqvist-Lundmark (V). 

 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Gunnar Fransson (M), Micaela Löwenhöök (M), 

Anette Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (M), Andreas Löwenhöök (M), 

Ramona Dolan (M), Albin Kristiansson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Anna From-Lindqvist (C), Katarina Larsson (C), 

Oscar Wellman (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C),  

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (SD), 

Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 

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

Stina Engström (L),  

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

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

Frånvarande: 

Maria Bernsson (C). 
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§ 173 Dnr KS 2019-000146 029 

Motion av Jeanette Velander (V) om 
nolltolerans mot rasism på arbetsplatser 
(14/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Jeanette Velander (V) har inkommit med 

en motion i vilken yrkas att Skellefteå kommun lägger till en fråga i 

medarbetarenkäten om rasistiska påhopp från människor som våra 

medarbetare möter i sin yrkesutövning, som ett led i värdegrundsarbetet 

(beslutspunkt 1); samt att Skellefteå kommun tar fram en handlingsplan om 

hur stötta och agera om enskilda medarbetare blir utsatta för rasism på sin 

arbetsplats (beslutspunkt 2). 

Personalnämnden beslutade 2019-04-08 § 50 att föreslå 

kommunfullmäktige att motinens första att-sats anses besvarad, samt att 

motionens andra att-sats anses besvarad med hänvisning till att det redan 

ingår i rutinen för det systematiska miljöarbetet.  

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

betrakta som besvarad. 

2. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 

kommunfullmäktiges sida. 

Inlägg 
Maria Marklund (S), Jeanette Velander samt Andreas Löwenhöök (M) 

yttrar sig. 

  

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 

personalnämndens yttrande, att betrakta som besvarad; samt att motionen 

föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Maria Marklund (S), Jeanette Velander samt Andreas Löwenhöök (M) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

blir kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 230 

Personalnämndens protokoll 2019-04-08 § 50 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-20 

Motion 14/19 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Motionären 

Personalnämnden  
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§ 174 Dnr KS 2019-000212 114 

Motion av Charlotta Enqvist (KD) och Stefan 
Anundi (M) om frivårdskontor i Skellefteå 
(21/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Charlotta Enqvist (KD) och Stefan 

Anundi (M) har inkommit med en motion i vilken yrkas att Skellefteå 

kommun verkar för en återetablering av ett frivårdskontor i Skellefteå. 

Kommunledningskontoret anför att när det gäller Kriminalvårdens 

verksamheter i Skellefteå kommun och eventuella etableringar är det ett 

utpekat område i påverkansarbetet. Därför utreds möjligheter till 

etableringar och eventuella statliga jobb. Både förtroendevalda och 

tjänstepersoner har kontakter med ett flertal aktörer på lokal, regional och 

nationell nivå för att framförallt undersöka möjligheter till framtida 

etableringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande, 

att betrakta som besvarad. 

2. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 

kommunfullmäktiges sida. 

Inlägg 
Maria Marklund (S), Charlotta Enqvist (KD), Kjell Bergmark (C), Andreas 

Löwenhöök (M), Shervin Ahmadzadeh (L) samt Kenneth Fahlesson (S) 

yttrar sig. 

 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 

kommunledningskontorets yttrande, att betrakta som besvarad: samt att 

motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 

kommunfullmäktiges sida. 

Maria Marklund (S) samt Kenneth Fahlesson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Charlotta Enqvist (KD), Kjell Bergmark (C), Andreas Löwenhöök (M) 

samt Shervin Ahmadzadeh (L) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Charlotta 

Enqvists m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-

proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 

stöder Charlotta Enqvists m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 35 ja-röster och 28 nej-röster, 2 ledamöter är 

frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 

förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07, § 231 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04 

Motion 21/19 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Motionärerna 

Kommunledningskontoret/kommunikationschef 
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Voteringslista § 174  
Ja röstar: 
Elsy Larsson (S), Jasmine Ravaghi (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 

Lundström (S), Anna Lundström (S), Peter Stensmar (S), Lars Lundmark 

(S), Simon Rilfors (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis 

(S), Tomas Teglund (S), Martin Hedqvist (S), Kenneth Fahlesson (S), 

Maria Granskär (S), Emilia Hallin (S), Evelina Fahlesson (S), Robert 

Eskelinen (S), Daniel Sjögren (S), Maria Marklund (S), Harriet Classon 

(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), Fredrik Sjöström (V), Hedvig Löfqvist-Lundmark (V). 

 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Gunnar Fransson (M), Micaela Löwenhöök (M), 

Anette Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (M), Andreas Löwenhöök (M), 

Ramona Dolan (M), Albin Kristiansson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Anna From-Lindqvist (C), Katarina Larsson (C), 

Oscar Wellman (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C),  

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (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: 

Magnus Nilsson (S), Maria Bernsson (C). 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30  
Kommunfullmäktige 2019-05-28 

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 175 Dnr KS 2019-000241 003 

Revidering av reglemente för rådet för 
förebyggande av funktionshinder, RÅFF 

Sammanfattning  
Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) beslutade 2019-03-19 

§ 13 att föreslå kommunfullmäktige vissa ändringar i rådets reglemente. 

Ändringar avser i huvudsak terminologi.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) antas 

enligt rådets förslag 2019-03-19 § 13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 233 

Rådet för förebyggande av funktionshinders protokoll 2019-03-19 § 13 

Förslag till reglemente 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Rådet för förebyggande av funktionshinder, RÅFF 
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§ 176 Dnr KS 2018-000776 001 

Kulturell verksamhet inom daglig verksamhet, 
förändrad organisatorisk tillhörighet 

Sammanfattning  
Daglig verksamhet regleras i lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och sorterar i Skellefteå kommun organisatoriskt 

inom socialnämndens ansvarsområde. I den dagliga verksamheten finns 

kulturella verksamheter; Nöjesfabriken och Ateljé KRUT. En fråga har 

aktualiserats om att föra över ansvaret för dessa kulturella verksamheter till 

kulturnämndens ansvarsområde. De ansvariga nämnderna är överens om 

en sådan inriktning. I bilden ingår också att Nöjesfabriken från och med 

2018-06-01 bedrivs som intraprenad. 

Kommunledningskontoret tillstyrker att Nöjesfabriken från och med 2019-

09-01 organisatoriskt överförs från socialnämndens till kulturnämndens 

ansvarsområde. Förslaget gäller under förutsättning av att det tillstyrks av 

de ansvariga nämnderna. Förslaget innebär inte någon förändring när det 

gäller beslut om placering enligt LSS; dessa hanteras som tidigare hos Stöd 

och service inom socialkontoret. När det gäller Ateljé KRUT föreslås att en 

prövning av en motsvarande organisationsförändring görs inför 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-04 § 431 att remittera 

ärendet till socialnämnden samt kulturnämnden för yttrande.  

Socialnämnden beslutade 2019-02-28 § 43 att tillstyrka 

kommunledningskontorets förslag. 

Kulturnämnden beslutade 2019-03-20 § 33 att godkänna yttrandet utifrån 

förutsättningen att överföringen flyttas fram till 2020-10-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Nöjesfabriken överförs organisatoriskt från socialnämndens till 

kulturnämndens ansvarsområde från och med 2019-09-01. 

2. Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och 

kulturnämnden göra nödvändiga justeringar av budget och 

reglementen.  

3. Hänsyn ska tas till att Nöjesfabriken från och med 2018-06-01 bedrivs 

som intraprenad. Socialnämndens intraprenadavtal och dess villkor 

övertas vid övergången. 

4. Frågan om en motsvarande organisatorisk förändring för Ateljé KRUT 

prövas med inriktning att ställning ska kunna tas inför 2021. 

Inlägg 

Emilia Hallin (S) samt Daniel Sjögren (S) yttrar sig. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Nöjesfabriken överförs organisatoriskt från 

socialnämndens till kulturnämndens ansvarsområde från och med 2019-09-

01; att kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och 

kulturnämnden göra nödvändiga justeringar av budget och reglementen; att 

hänsyn ska tas till att Nöjesfabriken från och med 2018-06-01 bedrivs som 

intraprenad. Socialnämndens intraprenadavtal och dess villkor övertas vid 

övergången; samt att frågan om en motsvarande organisatorisk förändring 

för Ateljé KRUT prövas med inriktning att ställning ska kunna tas inför 

2021. 

Emilia Hallin (S) samt Daniel Sjögren (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

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

blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 234 

Kulturnämndens protokoll 2019-03-20 § 33 

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-20 

Socialnämndens protokoll 2019-02-28 § 43 

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-01-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04 § 431 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-07 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Kulturnämnden 

Socialnämnden 

Budget och bokslut 

Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 

Kommunledningskontoret/utredningsstrateg 
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§ 177 Dnr KS 2019-000340 253 

Godkännande av Skellefteå Kraft ABs 
försäljning av fastigheten Skellefteå Bergsbyn 
5:100 till Northvolt AB 

Sammanfattning  
Styrelsen i Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-05-07 § 39 att föreslå 

kommunfullmäktige bevilja Skellefteå Kraft AB att genom 

bolagsförsäljning avyttra fastigheten Skellefteå Bergsbyn 5:100 till 

Northvolt AB. Köpeskillingen uppgår till registrerat aktiekapital samt 

summan av erhållna koncernbidrag från Skellefteå Kraft AB. Utöver 

köpeskillingen ska Northvolt lösa den upparbetade skulden till Skellefteå 

Kraft AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå Kraft ABs hemställan att genom bolagsförsäljning avyttra 

fastigheten Skellefteå Bergsbyn 5:100 till Northvolt AB enligt Skellefteå 

Stadshus ABs förslag 2019-05-07 § 39 godkänns. 

Inlägg 

Lorents Burman (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå Kraft ABs hemställan att genom 

bolagsförsäljning avyttra fastigheten Skellefteå Bergsbyn 5:100 till 

Northvolt AB enligt Skellefteå Stadshus ABs förslag 2019-05-07 § 39 

godkänns. 

Lorents Burman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Skellefteå Stadshus AB styrelseprotokoll 2019-05-07 § 39 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 

Skellefteå Kraft AB 
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§ 178 Dnr KS 2019-000164 102 

Fyllnadsval av ny ledamot i kulturnämnden 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-02, § 104 att befria Emilia Hallin 

(S) från uppdragen som ledamot i, samt ordförande för, kulturnämnden. 

Daniel Sjögren (S) utsågs till ny ordförande i kulturnämnden samt att 

bordlägga frågan om fyllnadsval av ny ledamot i kulturnämnden. 

Nuvarande ersättaren i kulturnämnden Örjan Fredriksson (S) har 

nominerats som ny ledamot. Om kommunfullmäktige väljer Fredriksson 

måste ny ersättare utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Örjan Fredriksson (S) utses till ny ledamot i kulturnämnden för tiden 

till 2022-12-31. 

2. Frågan om fyllnadsval av ny ersättare i kulturnämnden bordläggs. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-02, § 104 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Kulturnämnden 

Örjan Fredriksson 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 
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§ 179 Dnr KS 2019-000331 102 

Avsägelse från Carin Hasslow (L) av uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Carin Hasslow (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Carin Hasslow (L) befrias från uppdraget. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 

för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Carin Hasslow 2019-04-28 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Carin Hasslow 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 

Länsstyrelsen 
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§ 180 Dnr KS 2019-000347 102 

Ändring av styrelserepresentation i Charge 
Amps AB 

Sammanfattning  
Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-05-07, § 37, att föreslår 

kommunfullmäktige besluta om förslag till ändrad styrelserepresentation i 

Charge Amps AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anders Järvelä befrias från uppdraget som suppleant i styrelsen i 

Charge Amps AB. 

2. Erik Jonsson utses till ny suppleant i styrelsen i Charge Amps AB för 

tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2019-05-07, § 37 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 

Skellefteå Kraft AB 

Anders Järvelä 

Erik Jonsson 

Ansvarig för Troman 

Lönecenter/förtroendevalda 
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§ 181 Dnr KS 2019-000358 102 

Val av styrelserepresentation samt ägarombud 
i Exeri AB 

Sammanfattning  
Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-05-07, § 36, att föreslår 

kommunfullmäktige besluta om förslag till ändrad styrelserepresentation 

samt ägarombud i Exeri AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Erik Jonsson utses till ordinarie styrelseledamot i Exeri AB för tiden 

intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

2. Clas Berglund utses till suppleant i Exeri AB för tiden intill slutet av 

den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

3. Alf Marklund utses till ägarombud i Exeri AB för tiden intill slutet av 

den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2019-05-07, § 37 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 

Skellefteå Kraft AB 

Erik Jonsson 

Clas Berglund 

Alf Marklund 

Ansvarig för Troman 

Lönecenter/förtroendevalda 
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§ 182 Dnr KS 2019-000361 102 

Avsägelse från Viktor Olofsson (C) av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Viktor Olofsson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Viktor Olofsson (C) befrias från uppdraget. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om ny 

sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Viktor Olofsson 2019-05-15 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Viktor Olofsson 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 

Länsstyrelsen 
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§ 183 Dnr KS 2019-000016 101 

Remisser  

 Dnr 2019-335 330 

Motion av Per-Ivar Skogqvist (KD) och Charlotta Enqvist (KD) att ta fram 

en plan för att göra utomhusmiljön i centrala Jörn mer attraktiv (26/19) 

 Dnr 2019-338 101 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 

Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD), Magnus Bergmark (SD) om att 

en insynsplats införs i budgetberedningen (27/19) 

 Dnr 2019-339 299 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 

Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD), Magnus Bergmark (SD) om att 

skapa mer boendeytor i befintliga bostadsbestånd (28/19) 

 Dnr 2019-343 700 

Motion av Iosif Karambotis (S), Anna Lundström (S), Joakim Wallström 

(V) och Weidan Gong (V) om att införa kompiskortet i Skellefteå kommun 

(29/19) 

______________________________________________________ 
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§ 184 Dnr KS 2019-000348 101 

Delgivningar  

 Dnr 2018-314 109 

LUPP slutrapport, Resultatbearbetning, Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken i Skellefteå. När beslut som rör unga bygger på kunskap 

från unga. 

 Dnr 2019-322 214 

Överklaganden av detaljplan för Gösen 9 inom stadsdelen Centrala stan, 

antagande. 

 Dnr 2019-47 530 

Kollektivtrafiksystem - fördjupad utredning kring skoltrafik. 

 Dnr 2019-289 102 

Länsstyrelsens beslut där Thomas Lundström (L) blir utsedd till ny 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 Dnr 2019-315 102 

Länsstyrelsens beslut där Viktor Olofsson (C) blir utsedd till ny ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 Dnr 2019-289 102 

Länsstyrelsens beslut där Christine Pettersson (L) blir utsedd till ny 

ersättare i kommunfullmäktige. 

______________________________________________________ 
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§ 185 Dnr KS 2019-367 102 

Avsägelse från Leif Gustafsson av uppdraget 
som styrelseledamot i Visit Skellefteå AB och 
eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Leif Gustafsson har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Visit 

Skellefteå AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Leif Gustafsson befrias från uppdraget. 

2. Ingrid Thylin utses till ny styrelseledamot i Visit Skellefteå AB för 

tiden till 2023-04-14. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Leif Gustafsson. 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Visit Skellefteå AB 

Leif Gustafsson 

Ingrid Thylin 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 
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§ 186 Dnr KS 2019-380 102 

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

Sammanfattning  
Maria Sandström (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

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

2. Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om ny 

sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Maria Sandström 2019-05-28 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Maria Sandström 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 

Länsstyrelsen 
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§ 187 Dnr KS 2019-381 102 

Avsägelse från Maria Sandström (C) av 
uppdraget som ersättare i styrelsen för 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och 
eventuellt fyllnadsval 
Sammanfattning  
Maria Sandström (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för 

samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.  

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

2. Anna From-Lindqvist (C) utses till ersättare i styrelsen för 

samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö för återstoden av 

mandatperioden 2019-04-01 – 2023-03-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Maria Sandström 2019-05-28 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Maria Sandström 

Anna From-Lindqvist 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

§ 188 Dnr KS 2019-375 102 

Avsägelse från Christine Pettersson (L) av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Christine Pettersson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Christina Pettersson (L) befrias från uppdraget. 

2. Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om ny 

sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Christine Pettersson 2019-05-27 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Christine Pettersson 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 

Länsstyrelsen 

 

 

 

 


