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Beslutande 
Ledamöter 
Kamel Mnad (S) 
Jasmine Ravaghi (S) §§ 200 – 220 
Magnus Nilsson (S) 
Daniel Ådin (S) 
Gunilla Lundström (S) 
Anna Lundström (S) 
Felicia 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) §§ 204 – 220 
Erik Vikström (S) 
Lorents Burman (S) 
Valter Stenberg (S) 
Tomas Marklund (S) 
Fredrik Stenberg (S) 
Mats Ekman (S) 
Bertil Almgren (S) 
Johan Söderberg (M) 
Micaela Löwenhöök (M) 
Anette Lindgren (M) 
Lenita Hellman (M) 
Andreas Löwenhöök (M) 
Henry Andersson (M) 
Carina Sundbom (C) 
Katarina Larsson (C) 
Maria Bernsson (C) 
Kjell Bergmark (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) 
Markus Sehlstedt (SD) 
Kerstin Olofsson (L) 
Shervin Ahmadzadeh (L) 
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Christina Soldan (L) 
Stina Engström (L) 
Petter Ershag (KD) 
Charlotta Enqvist (KD) 
Hans Brettschneider (MP) 
Linnea Öhman (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elizabeth Westerlund (S) för Jasmine Ravaghi (S) §§ 189 – 199 
Peter Stensmar (S) för Carina Lundmark (S) 
Fredrik Lundberg (S) för Emilia Hallin (S) 
Lars Lundmark (S) för Robert Eskelinen (S) 
Martin Hedqvist (S) för Daniel Enwall (S) 
Anita Wallström (S) för Annica Bray (S) §§ 189 – 203 
Jonna Lundgren (S) för Gunilla Andersson (S) 
Albin Kristiansson (M) för Kaisa Edström (M) 
Kjell Lindström (M) för Ramona Dolan (M) 
Gunnar Fransson (M) för Stefan Anundi (M) 
Kurt Vallmark (C) för Gabriella Rymark (C) 
Eva Enqvist (C) för Pär Brubäcken (C) 
Anna From-Lindqvist (C) för Håkan Andersson (C) 
Per Björnbom (SD) för Gun-Britt Holmlund (SD) 
Roland Östlund (SD) för Linda Strandberg (SD) 

 

______________________________________________________ 
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§ 189 Dnr KS 2019-000437 009 

Förändring av dagordningen 
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Marklund (S) meddelar att det på 
dagsordningen finns upptaget ärendet ”Motion av Gabriella Rymark (C) 
om att samla all beställarkompetens av entreprenader under samma tak 
(3/19)”, ett ärende som på grund av ett missförstånd upptogs på 
dagordningen varför det föreslås att ärendet stryks från dagordningen. 
 
Följande ärenden föreslås lagda till dagordningen ”Fyllnadsval av ny 
ersättare i kulturnämnden”, ”Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
nämnden för support och lokaler samt fyllnadsval”, ” Val av styrelse m m i 
Skellefteå IH Fastigheter AB” samt ”Fyllnadsval av styrelseledamöter i 
Skellefteå Kulturhus AB”.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förändringarna av dagordningen godkänns.  

______________________________________________ 
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§ 190 Dnr KS 2019-000013 101 

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

______________________________________________________ 
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§ 191 Dnr KS 2019-000374 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?” 
 
Gymnasienämndens ordförande Felicia Lundmark (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Vi är skyldiga att genomföra nationella prov. Det är rektor som beslutar 
om hur dessa ska genomföras rent praktiskt. Det innebär oftast att den 
befintliga personalen inom verksamheten används för att genomföra 
proven. Det innebär tyvärr att det kan bli schemaförändringar men det 
innebär inte att skolan får undgå att tillhandahålla x antal timmar som varje 
elev har rätt till. Det ligger främst på rektors ansvar.  
 
De 39 lektioner som du hänvisat till var avbokade i schemat innan 
schemaläggningen gjordes. Det vill säga att dem lektionerna är utlagda 
över hela läsåret så att eleverna får hela sin undervisningstid.” 
 
Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) samt Felicia Lundmark (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 192 Dnr KS 2019-000410 700 

Fråga från Markku Abrahamsson (SD) om 
upphörande av varuhemsändning 
Kommunfullmäktigeledamoten Markku Abrahamsson (SD) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Möjligheten till kommunalt arrangerad varuutlämning från Coop upphör, 
vilket många som varit i behov av tjänsten upplever som oroande. Bilden 
av problemet, som bland annat förs fram på lokaltidningens insändarsidor, 
är att många äldre nu inte vet hur de ska bära sig åt – eller vad det kostar – 
för att fortsättningsvis få matvarorna levererade till hemmet.  
 
En viktig del vid en sådan här förändring är givetvis att de som berörs av 
beslutet får tillgång till god information och betryggande hjälp för att på 
egen hand överta ansvaret för hemleveranserna. 
  
Med skäl av ovan angivet frågar jag socialnämndens ordförande: 
 
Upplever du att de som berörs i ovan frågeställning, fått tillräckligt med 
information om hur de kan säkerställa fortsatta matleveranser till 
hemmet?” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
 
”190301  
Avtalet med Stora Coop gällande matleveranser sades upp.  
 
190313  
Stora Coop informerade kommunen att de ville ta över driften av 
varuhemsändning. Då påbörjade Stora Coop budgetberäkning. Under tiden 
fram till 24 april gick ingen information ut till kunder eftersom intentionen 
var att Stora Coop skulle ta över driften.  
 
190424  
Stora Coop meddelar att deras styrelse avslagit begäran om att driva 
Varuhemsändning. Detta på grund av för hög kostnad och att kunderna inte 
gick att hantera i det system de ämnade använda för Onlinehandel. 
Solkrafts information om avveckling gick ut i tidningen under denna 
period. Under tidsperioden  
 
190424 och 190507 behandlades frågan av tjänstemän på kommunen.  
 
190507   
Information via brev gick ut till alla kunder som inte har hemtjänst.  
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190513  
Information via brev gick ut till övriga kunder eftersom ärendet skulle upp 
i arbetsutskottet (AU) gällande hemtjänstens kunder.  
 
190101-190513  
I och med upphörandet av extratjänster har all berörd personal som jobbat 
med hemvaruleveranser varit informerade löpande. Hemsidan har varit 
uppdaterad under processen.  
 
I brevet fick brukarna veta att Solkraft avvecklar, varför och med ett 
förslag att prova Onlinehandel för att tillgodose behov av 
livsmedelsleveranser samt hänvisning till de butiker i tätorten som har det.  
Det lämnades även ut telefonnummer till Kundtjänst och till Solkrafts 
Varusamordning vid frågor.  
 
Det sena meddelandet från Stora Coop att de inte hade möjlighet att 
fortsätta med hemvaruleveranser gjorde att Solkraft haft kort tid på sig att 
lämna information om avvecklingen. Upplevelsen är ändå att det har 
fungerat bra i det dagliga arbetet på Kundtjänst och Varusamordning. 
 
190523 
Socialnämnden beslutade att föreslå att kommunledningskontoret gör en 
utredning om hur hemvarusändning ska hanteras framöver för att 
säkerställa att kommunens invånare hanteras likvärdigt. Utredningen bör 
omfatta hantering av varuhemsändning inom glesbygd, tätort och 
centralort, samt ersättningsnivån och egenavgiften för dessa. I dagsläget 
har vi ett fungerade hemvarusändning i serviceorterna men inte i 
centralorten. 
 
Socialkontoret ska även i fortsättningen assistera människor som är i behov 
av hemvarusändning med att kunna beställa varor från olika butiker i 
Skellefteå men prioriterar i första hand de som har beslut inom hemtjänst.” 
 
Inlägg 
Markku Abrahamsson (SD) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 193 Dnr KS 2019-000409 700 

Fråga av Tomas Teglund (S) om upphörda 
hemvaruleveranser 
Kommunfullmäktigeledamoten Tomas Teglund (S) har till socialnämndens 
ordförande ställt följande fråga: 
 
”Från och med juni upphör hemvaruleveranser till de äldre via Solkraft och 
Coop. 
 
Min fråga till socialnämndens ordförande är: 
 
Varför upphörde hemvaruleveranser och vad tänker socialnämnden göra i 
fortsättningen?” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
 
”Varuhemsändning har funnits i kommunen i många år och nuvarande 
beslut togs 1997 om ”Ändring av regler till hemsändning av daglig varor”. 
Solkraft fick 2002 frågan om att utföra varuhemsändning i syfte att 
använda det som en arbetsmarknadsinsats. Solkraft huvuduppdrag är att 
tillhandahålla arbete till personer som befinner sig utanför 
arbetsmarknaden och har många olika uppdrag. Varuhemsändning har varit 
en del av de uppdrag Solkraft har haft.  
 
1 januari 2019 förändrades Solkrafts förutsättningar att kunna fortsätta med 
hemvaruleveranser beroende på att Arbetsförmedling upphörde med 
extratjänster. Extratjänster innebär att arbetsgivaren, i det fallet Skellefteå 
kommun har fått full kompensation för att anställa personer med 
extratjänst. Orsaken är att Arbetsförmedlingen fått mindre anslag för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
 
Varuhemsändningen har bemannats med cirka 15 medarbetare från 
Solkraft som har haft extratjänster. I januari 2019 gjorde Solkraft en analys 
av läget och bedömningen blev att de inte klarar av att bemanna 
varuhemsändningen från juni 2019 (extratjänsterna upphörde i maj/juni 
månad). Avtalet med Stora Coop sades upp från 1 mars och efter det har 
Stora Coop försökt hitta lösningar att driva verksamheten vidare men har 
varken ekonomi eller möjligheter att hitta lösningar i deras online system 
som de nyligen startat.  
 
Vissa aktörer har visat intresse att ta emot kunder med telefonbeställning. 
Det är främst ytterområdena som inte har onlinehandel, Skråmträsk och 
Ursviken bland annat.  
 
Socialnämnden beslutade 2019-05-23 att föreslå att kommunlednings-
kontoret gör en utredning om hur hemvarusändning ska hanteras framöver 
för att säkerställa att kommunens invånare hanteras likvärdigt. Utredningen 
bör omfatta hantering av varuhemsändning inom glesbygd, tätort och 
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centralort, samt ersättningsnivån och egenavgiften för dessa. I dagsläge har 
vi ett fungerade hemvarusändning i serviceorterna men inte i centralorten. 
Socialkontoret ska även i fortsättningen assistera människor som är i behov 
av hemvarusändning med att kunna beställa varor från olika butiker i 
Skellefteå men prioriterar i första hand de som har beslut inom hemtjänst.” 
 
Inlägg 
Tomas Teglund (S) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 194 Dnr KS 2019-000404 610 

Fråga av Shervin Ahmadzadeh (L) om 
åtgärdsplan för att hjälpa hemmasittare eller 
elever i riskzonen 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till 
gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Skellefteå kommun har tidigare drivit projektet ’första rummet’ som 
riktade in sig främst till hemmasittare eller elever i riskzonen. Projektet 
bedrevs på ett framgångsrikt sätt med mycket god resultat där 80-90% av 
eleverna gick vidare till sina studier. Skellefteå kommun valde att stänga 
ner verksamheten. Varken specialpedagogerna, eleverna eller föräldrar fick 
komma till tals.  
 
SKL skriver att tack vare Plug In har man genom de fallstudier som 
genomförts kommit fram till ett antal framgångsfaktorer i arbetet med att 
motverka studieavbrott. SKL menar att man lösningen ligger i ett 
’individbaserat arbetssätt’. För att uppnå detta behöver man jobba med 
samverkan, flexibilitet, koll och uppföljning samt bemötande. Enligt SKL 
är alltså detta som skolorna ska ta till sig, vilket Skellefteå kommun gjorde 
när ”första rummet” fanns. Projektet var alltså framgångsrikt och nu visar 
det sig dessutom att det var främsta arbetssättet.  
 
Skolavhopp kostar 260 miljarder per årskull. En hemmasittare kostar 
samhället 14-16 miljoner. Vid kriminell belastning 40-60 miljoner.  
Plug In projektet i Skellefteå kostade knappt 1miljon per år  
 
Med ovanstående förklaring ställer jag följande frågor till Felicia 
Lundmark, ordförande gymnasienämnden: 
 
1. Varför fick aldrig specialpedagogerna, eleverna samt föräldrarna 

komma till tals innan beslut om nedläggning av första rummet?  
 

2. Nu när första rummet inte längre finns, vilket arbetssätt har man som 
ersätter?” 

 
Gymnasienämndens ordförande Felicia Lundmark (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Fråga: Varför fick aldrig specialpedagogerna, eleverna samt föräldrarna 
komma till tals innan beslut om nedläggning av första rummet?  
Svar:  Plug In var ett samverkansprojekt som finansierades av Europeiska 
Socialfonden och av de medverkande parterna. Projektet påbörjades i 
februari 2012 och avslutades i juni 2015. Totalt har projektet omslutit 130 
miljoner kronor. Syftet med projektet var ”att minska studieavbrotten i 
gymnasieskolan och att få fler ungdomar att avsluta sin utbildning med 
godkända betyg.” 
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Plug In organiserades i ett flernivåsystem med SKL som central 
projektägare, fem regionala delprojekt och ett åttiotal så kallade 
metodverkstäder i 47 svenska kommuner där olika insatser och metoder 
har prövats i syfte att minska studieavbrotten. 
I Västerbotten deltog: Lycksele, Skellefteå, Storuman, Vännäs, Norsjö, 
Vilhelmina och Umeå. 
En av Skellefteås metodverkstäder var Första Rummet, en annan verkstad 
hette 850. 
Efter projektets slut fanns mycket intressant att ta till vara som har använts 
som grund för fortsatt utvecklingsarbete. Målsättningen har varit att 
införliva en del av arbetsmetoderna i ordinarie arbete. Hur skolarbetet ska 
organiseras är skolledningen i Skellefteå kommuns ansvar vilka beslutade 
att det fortsatta utvecklingsarbetet organiseras inom den ordinarie 
verksamheten och inom den av kommunfullmäktige tilldelade 
budgetramen. 
 
Fråga: Nu när första rummet inte längre finns, vilket arbetssätt har man 
som ersätter? 
Svar: För att minska studieavbrotten arbetar gymnasieskolorna med bl.a. 
tidiga upptäckter och tidiga insatser via skolornas elevhälsateam och 
mentorer. Ett annat område som satsas särskilt på är att öka närvaron och 
aktivt följa upp elever som tenderar att få en ökande frånvaro. I årskurs 1 
arbetar de mycket med att bygga relationer för en ökad trivsel och trygghet 
i skolan. De här insatserna matchar väl PlugIn:s utvärdering. I 
utvärderingen har dem kommit fram till vikten av bemötande, flexibilitet, 
koll och uppföljning, individcentrerat och samverkan med andra. 
Alla kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar 
mellan 16 och 20 år som inte studerar på ett nationellt program eller har 
avslutat gymnasieskolan med en gymnasieexamen. I det arbetet finns 
upparbetade samarbeten med andra aktörer som t.ex. vuxenutbildning, 
folkhögskolor och studiecentrat TEXAS.” 
 
Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) samt Felicia Lundmark (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13  
Kommunfullmäktige 2019-06-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 195 Dnr KS 2019-000403 700 

Fråga av Christina Soldan (L) om 
utvecklingspsykologikompetens inom 
socialnämnden 
Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Med anledning till de olyckliga händelserna i Piteå. Beslut rörande barn 
får enorma konsekvenser för en mängd människor, men framför allt för 
barnet självt. Deras uppväxt, skolgång och förutsättningar att bli en hel, 
fungerande vuxen danas i tidig ålder. Därför anser Liberalerna att 
socialnämnderna bör besitta grundläggande kunskaper i 
utvecklingspsykologi. Detta för att säkerställa att rätt beslut fattas när det 
gäller barn som löper risk att fara illa på grund av ren och skär okunskap.  
 
Med anledning av detta vill jag fråga Iosif Karambotis (S), ordförande i 
socialnämnden: 
 
• Finns idag tillräckligt med utvecklingspsykologikompetens inom 
Skellefteå kommuns socialnämnd så att vi kan säkerställa att rätt beslut 
fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa? ” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
 
”Socialnämnden arbetar med beslut som ska fattas inom Skellefteå 
kommuns Individ- och familjeomsorg. Kompetensen inom 
utvecklingspsykologi finns främst på tjänstepersonsnivå. De medarbetare 
som utreder barn och unga har den kunskap som krävs för att göra 
bedömningar utifrån barn och ungas bästa. Det är på den nivån som 
spetskompetensen finns och ska finnas. Däremot erbjuder Individ- och 
familjeomsorgen politikerna en fördjupad kunskap i olika frågor och 
områden om behov för detta finns.  
 
Politikerna är lekmän valda av kommuninvånarna genom demokratiska 
processer.  Kompetensen ser därför olika ut beroende på vem som väljs in i 
en nämnd. Den politiska organisationen saknar uppgifter om ledamöters 
tidigare kunskaper och kompetenser.  
 
Socialnämndens roll är att fatta beslut i individärenden utifrån det underlag 
som presenteras. Politiken och Individ-och familjeomsorgens kompetens 
flätas samman genom ett gott och nära samarbete i beslut som berör barn 
och unga.” 
 
Inlägg 
Christina Soldan (L) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15  
Kommunfullmäktige 2019-06-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 196 Dnr KS 2019-000417 259 

Fråga av Markku Abrahamsson (SD) om 
boendeformer i Skellefteå 
Kommunfullmäktigeledamoten Markku Abrahamsson (SD) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
” Idag är det möjligt att bygga mobila småhus, anpassade till svenskt 
klimat och med samma goda bostadsstandard som i större hus, till väldigt 
låga produktionskostnader. De bostäderna har 2-3 rum + kök, toalett med 
dusch, och är fullgoda alternativ till dyrare boendeformer. Boendet är 
särskilt lämpligt för pensionärer eller studerande ungdomar som inte är i 
behov av en större boyta. 
 
Fördelen med boendeformen är bland annat den låga produktions-
kostnaden, vilket också innebär låga hyreskostnader. Färre personer 
kommer alltså att behöva skattesubventioner för att klara av hyran. Det är 
också ett bra sätt att hantera den tilltagande bostadsbristen, som måste 
betraktas som ett akut tillväxtproblem för kommunen. 
 
Det har dock kommit till min kännedom att kommunen nekat entreprenörer 
som haft ambitionen att köpa tomtmark för att upprätta boenden av denna 
typ, strax utanför centrumkärnan. Kommunen ska ha uttryckt att man inte 
tillåter denna boendeform, att man betraktar det som ”trailerparks”. 
 
Med skäl av ovan angivet frågar jag Kommunstyrelsens ordförande 
Stämmer det att kommunen inte tillåter den boendeform som beskrivs i 
frågan?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 
 
”Vid en propå om etablering av bostäder på kommunens mark hanteras 
förfrågan av kommunens Mark- och exploateringsenhet på Kommun-
ledningskontoret. De senaste åren har förfrågningar till kommunen från 
bostadsexploatörer varit många och detta ökar.  
 
Mobila bostäder som ska uppföras permanent kräver även de byggrätt för 
ändamålet i detaljplan. De förfrågningar som kommit in om mobila 
bostäder och containermoduler har frågat efter platser som saknar 
detaljplan.  
 
Kommunens uppdrag är att främst lösa behovet av bostäder med 
permanenta hållbara bostäder.” 
 
Inlägg 
Markku Abrahamsson (SD) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________ 
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§ 197 Dnr KS 2019-000420 000 

Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om 
kundtjänst ska försvåra för journalistisk 
granskning 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till nämnden 
för support och lokalers ordförande ställt följande fråga: 
 
”Tidningen Norran har granskat fördelningen av förvaltningarnas 
resurstilldelning till personalkläder inom Skellefteå kommun. 
 
I en efterföljande krönika beskriver de granskande journalisterna att de 
under sitt journalistiska arbete har stött på hinder i kundtjänst och 
ifrågasättande av kommunala verksamheter. Vid begäran om utlämnande 
av offentlig handling har de placerats i kommunens kundtjänstkö och under 
arbetet har de fått frågor som: ”Vad är syftet?” ”Vad ska ni ha uppgifterna 
till?” och ”Vem är ni?”. 
 
Enligt grundlagen – Tryckfrihetsförordningen – ska den som begär ut en 
allmän handling, som får lämnas ut, genast eller så snart det är möjligt och 
utan avgift få ta del av handlingen. 
 
En kommun får aldrig upplevas sluten av dess invånare och nedtystande av 
dess medarbetare. Utifrån min, Moderaternas och Alliansens syn på 
demokrati ska kommunen vara enkel att komma i kontakt med och öppen 
med sitt arbete och beslutsfattande. 
 
Nämnden för support och lokaler är verksamhetsansvarig nämnd för 
kundtjänst och kommunstyrelsen har, näst under kommunfullmäktige, 
ansvaret för kommunövergripande frågor. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har jag följande Nämnden för support och 
lokalers ordförande Tomas Teglund (S): 
 
Har Nämnden för support och lokaler lämnat arbetsinstruktioner till 
kundtjänst som innebär att granskande journalisters arbete ska ifrågasättas, 
begärande av utlämnade av offentlig handling ska försvåras och kontakt 
med ansvariga politiker och/eller tjänstemän ska begränsas?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Teglund (S) lämnar följande svar: 
 
”Gällande din fråga om att kundtjänst försvårar journalistisk granskning så 
vill jag ge följande återkoppling. Nämnden har INTE lämnat 
arbetsinstruktioner till kundtjänst som innebär att granskande journalisters 
arbete ska ifrågasättas på något sätt. 
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Det är inte i kundtjänst som frågan har stannat – i denna typ av frågor tar 
kundtjänst emot och skickar dessa frågor till berörda verksamheter. 
Sedan ska verksamheterna återkoppla direkt till invånare/kund. 
 
Vi har särskilda rutiner för media som handlar om att alltid släppa fram.” 
 
Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) samt Tomas Teglund (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________ 
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§ 198 Dnr KS 2019-000421 109 

Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om 
kommunen ska ifrågasätta journalistisk 
granskning 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Tidningen Norran har granskat fördelningen av förvaltningarnas 
resurstilldelning till personalkläder inom Skellefteå kommun. 
 
I en efterföljande krönika beskriver de granskande journalisterna att de 
under sitt journalistiska arbete har stött på hinder i kundtjänst och 
ifrågasättande av kommunala verksamheter. Vid begäran om utlämnande 
av offentlig handling har de placerats i kommunens kundtjänstkö och under 
arbetet har de fått frågor som: ”Vad är syftet?” ”Vad ska ni ha uppgifterna 
till?” och ”Vem är ni?”. 
 
Enligt grundlagen – Tryckfrihetsförordningen – ska den som begär ut en 
allmän handling, som får lämnas ut, genast eller så snart det är möjligt och 
utan avgift få ta del av handlingen. 
 
En kommun får aldrig upplevas sluten av dess invånare och nedtystande av 
dess medarbetare. Utifrån min, Moderaternas och Alliansens syn på 
demokrati ska kommunen vara enkel att komma i kontakt med och öppen 
med sitt arbete och beslutsfattande. 
 
Nämnden för support och lokaler är verksamhetsansvarig nämnd för 
kundtjänst och kommunstyrelsen har, näst under kommunfullmäktige, 
ansvaret för kommunövergripande frågor. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har jag följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Lorents Burman (S): 
 
Har kommunstyrelsen antagit någon strategi, plan policy eller riktlinje som 
stödjer att Skellefteå kommuns ansvariga politiker och/eller tjänstemän ska 
ifrågasätta vad journalister ska använda sitt journalistiska material och/eller 
offentlig handling till?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 
 
”Nej! Demokratin värnas! 
Skellefteå kommun har regler och styrdokument (på Insidan som finns 
tillgängligt för alla anställda) som tydligt hänvisar till 
offentlighetsprincipen och där offentlig handling är förklarad och där det 
står: 
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Offentliga handlingar ska lämnas ut så fort som möjligt om någon begär att 
få ta del av den. Den som begär utlämning behöver inte ange vad man ska 
ha den till och den kan också välja att vara anonym. 
 
I styrdokumenten (på Insidan) finns också tydlig information kring 
yttrandefriheten och meddelarfriheten. 
 
Bland annat står det så här på Insidan: 
Yttrandefrihet 
I Sverige råder yttrande- och meddelarfrihet enligt våra grundlagar. Dessa 
lagar gäller inom Skellefteå kommuns arbetsplatser och reglerar varje 
individs rättigheter, men även skyldigheter. 
 
Anställda i kommunen får använda sig av sin yttrandefrihet beträffande 
uppgifter som inte omfattas av sekretess.   
 
Varje arbetstagare inom offentlig förvaltning har rätt att uttrycka missnöje 
över beslut som rör verksamheten inom den egna organisationen utan att 
behöva riskera ingripanden från den egna arbetsgivarens sida.  
 
Det befriar dock inte den anställde från sina skyldigheter vad gäller att i 
arbetet lojalt följa arbetsgivarens beslut och direktiv. Lojalitetsplikten 
innebär att arbetstagaren ska utföra de arbetsuppgifter han eller hon är 
anställd för, följa den arbetsledning och de föreskrifter som arbetsgivaren 
ger, inte skada arbetsgivaren genom att begå brottsliga gärningar mot 
arbetsgivaren, inte bedriva mot arbetsgivaren konkurrerande verksamhet 
eller på annat sätt skada sin arbetsgivare. 
 
Kontakta kommunjuristen vid frågor om yttrandefrihet.” 
 
Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) samt Lorents Burman  (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________ 
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§ 199 Dnr KS 2019-000419 620 

Fråga av Anette Lindgren (M) om samråd om 
skolbusstrafik 
Kommunfullmäktigeledamoten Anette Lindgren (M) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
” I arbetet med ett nytt kollektivtrafiksystem i Skellefteå kommun har ett 
förslag till nytt linjenät för skolbusstrafiken tagits fram. 
 
Enligt Skolskjutsförordningen SFS 1970:340 är det i Skellefteås fall För- 
och grundskolenämnden som är ansvarig för skoltrafiken och ska besluta 
om denna. Samma förordning beskriver att Trafikverket kan ta fram 
föreskrifter som styr skolbusstrafiken. 
 
Enligt trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17 bör 
För- och grundskolenämnden samråda med t.ex. föräldraföreningar i god 
tid före varje läsårs början. Det viktigt för planering och förankring. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) tydliggör detta i sina 
rekommendationer, Skolskjutshandboken: 
 
”Samråd ska ske enligt skolskjutsförordningen och är en viktig del av 
planeringsprocessen. För att beslut ska hålla på lång sikt behöver de vara 
förankrade vilket förutsätter att alla inblandade parter tillåts vara delaktiga 
och påverka under hela planeringsprocessen.”  
Det har nu framkommit uppgifter om att För- och grundskolenämnden inte 
har hållit något samråd med föräldrar om det nya skolbusstrafiksystemet. 
Det verkar inte heller finnas några sådana planer. 
 
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till För- och 
grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S): 
 
Bryter för- och grundskolenämnden medvetet mot Skolskjutsförordningen, 
trafikverkets föreskrifter och SKL:s rekommendationer?” 
 
För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 
 
” Nej. 
För- och grundskolenämnden bryter inte mot skolskjutsförordningen, 
trafikverkets föreskrifter och SKL:s rekommendationer. 
Kommunen uppfyller dessa delar men kanske inte på det sätt som 
frågeställaren frågar efter, när det kommer till föräldrarna. De forum som 
finns för samråd om skolskjuts är de organ som redan finns i verksamheten 
och kan handla om t.ex. föräldramöten, skolråd och elevråd. Därifrån och 
ifrån direktkontakt med vårdnadshavare kommer synpunkter fram och när 
så är möjligt görs förändringar i enlighet med önskemålen. I år sker till 
följd av omläggningen av kollektivtrafiken något större förändringar än ett 
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vanligt år men dessa förändras också över tid beroende på vart barn bor. 
Den här delen är viktig att påminna oss om, bara för att bussen går en väg i 
augusti behöver det inte betyda att den går på samma sätt i november. Det 
s.k. skoltrafiklinjenätet kan förändras hela tiden. Nämnden vill bedriva en 
så kostnadseffektiv skolskjuts som möjligt och därför följer skol-
skjutsbesluten förutom gällande rätt de regler som nämnden bestämmer 
vilka förenar elevens rätt och kommunens intresse av en rationell 
skoltrafik. 
 
För att förbättra systematiken i att få in synpunkter som kan leda till 
förbättringar av skolskjutsen arbetar förvaltningen med att ta fram ett 
koncept med enkäter. Dessa ska vara återkommande för att kunna vara ett 
verktyg i samtal med trafikutövare och nämndens egen myndighets-
utövning. Det arbetssättet ska omfatta all skolskjuts.” 
 
Inlägg 
Anette Lindgren (M) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________ 

 
 
  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23  
Kommunfullmäktige 2019-06-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 200 Dnr KS 2019-000398 214 

Interpellation av Stina Engström (L) om 
granskning av detaljplan för Näsuddens 
industriområde (Oljehamnen), Skelleftehamn 
(19/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (L) har till bygg- och 
miljönämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Det pågår just nu en granskning av detaljplan för Näsuddens 
industriområde (Oljehamnen) Skelleftehamn.  

Citerar kommunens text: 
’Planförslaget har under våren varit ute på samråd och Skellefteå kommun 
ställer nu ut ett reviderat förslag till detaljplanen. Planen upprättas med 
utökat förfarande och syftet är huvudsakligen att möjliggöra industri på det 
som idag är planlagt som upplag. Delen som i gällande detaljplan är 
planerad som naturmark upphävs och blir oplanerad.’ 

Planen är utställd för granskning 25 maj-24 juni både i Skellefteå Stadshus 
och i Skelleftehamn. 

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). 

Med anledning av detta vill jag fråga bygg- och miljönämndens ordförande 
Evelina Fahlesson: 

1. Eftersom Sevesoverksamhet omnämns i detaljplanen är då planeringen 
att detta ska utökas? 

2. Är det lämpligt att utöka den redan befintliga Sevesoklassade 
verksamheten så nära bebyggelse? 

3. Om det skulle nu bli utökad Sevesoverksamhet hur många 
arbetstillfällen kan tillskapas? 

4. Skulle då dessa arbetstillfällen vara försvarbara/motivera till den farliga 
verksamheten som då tillskapas?” 

Bygg- och miljönämndens ordförande Evelina Fahlesson (S) lämnar 
följande svar: 

”Fråga: Eftersom Sveso-verksamhet omnämns i detaljplanen är då 
planeringen att detta ska utökas? 
Svar: Nej egentligen inte. Inom området (Oljehamnen) finns redan idag tre 
st verksamheter av Sveso-klass, vara två av den högre klassen. 
Detaljplanen föreslår att ändra området från Upplag (U) till Industri (I). 
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Med föreslagen ändring skulle det kunna vara möjligt att bedriva 
tillverkning (av exempelvis kemikalier) inom området, givet att 
verksamhetstillstånd för detta erhålls. Den Sveso-klassning som Wibax har 
idag skulle då behöva ändras eller ersättas. 

Fråga: Är det lämpligt att utöka den redan befintliga Sveso-klassade 
verksamheten så nära bebyggelse? 
Svar: Det är verksamhetstillståndet som avgör hur nära en verksamhet får 
bedrivas. Processen att söka och få verksamhetstillstånd är en separat 
process, oberoende av detaljplanen, även om det är en förutsättning att 
planen tillåter industri. 

Vid utformning av en detaljplan är det av vikt att visa riskhänsyn. Enligt 
Plan- och bygglagen ska kommunerna i sina planer och beslut beakta 
sådana risker för säkerhet som har samband med markanvändning och 
bebyggelseutveckling. I riskanalysen som tagits fram har grunden varit att 
följa vägledningen från Myndigheten för Samhällsskydd. Det finns goda 
förutsättningar för skadeförebyggande samt skadereducerande åtgärder 
med avseende på aktuell placering, detta med tanke på de stora avstånden 
till närliggande bebyggelse, drygt 1000 meter till bostadsområde och drygt 
600 meter till fritidshusområdet. 

Fråga: Om det skulle nu bli utökad Sveso-verksamhet hur många 
arbetstillfällen kan tillskapas? 
Svar: I första hand handlar det här om at Wibax vill utöka sin verksamhet. 
Det innebär i sig inte mer än ett fåtal nya arbetstillfällen men planförslaget 
innehåller även ytor som kan inrymma fler aktörer. Näsuddens 
industriområde är, precis som pekats ut i gällande översiktsplan ett 
attraktivt område för logistiktung industri, med djuphamn, järnväg och väg. 
Vi har flera förfrågningar redan idag, en del kopplade till Northvolt och en 
del andra också. Det finns fördelar med samlokalisering av klassad industri 
för bland annat Räddningstjänsten. 

Fråga: Skulle då dessa arbetstillfällen vara försvarbara/motiverade till 
den farliga verksamheten som då tillskapas? 
Svar: Ja, Skellefteå är en stor aktör inom sk Clean tech, vilket också 
inrymmer att tidigare miljöfarlig industri ställer om mot grön teknik, ren 
energi och hållbara lösningar. Detta var en av de bidragande orsakerna till 
att Northvolt valde att etablera sig här. Skellefteå kommun är mån om att 
dessa industrier med sin spetskompetens finns kvar i kommunen och kan 
vara en del i ett kompetenskluster som attraherar fler.” 

Inlägg 
Stina Engström (L) samt Evelina Fahlesson (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 201 Dnr KS 2017-000465 109 

Motion av Rune Wästerby (MP) om 
systematiskt hållbarhetsarbete i Skellefteå 
kommun (29/17) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Rune Wästerby (MP) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun utreder hur ett systematiskt 
hållbarhetsarbete i enlighet med SS-85 40 00 (Ledningssystem för hållbar 
utveckling) kan utvecklas för kommunen, och presenterar ett förslag för 
beslut om antagande i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-31 § 419 att föreslå 
kommunstyrelsen att frågan prövas när kommunens hållbarhetsprogram är 
klart. Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-31 § 419 att återemittera 
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 hållbarhets-
arbete 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.  

Kommunens hållbarhetsredovisning kommer vid sidan av de globala målen 
att utgå ifrån Sveriges kommuner och landstings arbete med hållbarhets-
redovisning och den internationella GRI-standard (Global Reporting 
Initiative) för hållbarhetsredovisning som många stora företag följer.  

Kommunledningskontorets bedömning är att kommunens arbete utifrån de 
globala målen och arbetet med hållbarhetsredovisning kommer ge 
nödvändig systematik och struktur på det samlade hållbarhetsarbetet, helt i 
linje med motionens förslag. Detta trots att kommunens arbete inte direkt 
knyts till SS 85 40 00 – Ledningssystem för hållbar utveckling, utan till 
andra etablerade riktlinjer och ramverk. Kommunledningskontoret föreslår 
därför 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 
kommunfullmäktiges sida. 
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Reservation 
Linnea Öhman (MP) samt Hans Brettschneider (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Inlägg 
Linnea Öhman (MP), Johan Söderberg (M), Carina Sundbom (C), Hans 
Brettschneider (MP), Evelina Fahlesson (S) samt Christina Soldan (L) 
yttrar sig. 

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

Linnea Öhman (MP), Johan Söderberg (M), Carina Sundbom (C), Hans 
Brettschneider (MP) samt Christina Soldan (L) yrkar bifall till motionen. 

Evelina Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Linnea 
Öhmans 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 Linnea Öhmans m fl yrkande röstar nej”. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03 § 259 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-31 § 419 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-31 § 419 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-28 
Motion 29/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/chefkontroller 
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Voteringslista § 201  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), 
Peter Stensmar (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), Martin Hedqvist (S), Maria Marklund 
(S), Anita Wallström (S), Erik Vikström (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Jonna Lundgren (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), 

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

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

Carina Sundbom (C), Kurt Vallmark (C), Katarina Larsson (C). Eva 
Enqvist (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C),  

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

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

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

 

Frånvarande: 
Lorents Burman (S). 
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§ 202 Dnr KS 2018-000178 005 

Motion av Håkan Andersson (C) om att 
uppdatera informationssäkerhetspolicyn 
(12/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att informationssäkerhetspolicyn revideras så 
att den gör det tydligt att det inte är förbjudet att ha automatisk vidare-
koppling av epost till politiskt förtroendevalda; samt att Personuppgifts-
lagen (PUL) ersätts med dataskyddsförordningen (engelsk förkortning 
GDPR). 

Kommunledningskontoret anför att hanteringen av möjligheten att 
automatiskt vidarebefordra e-post från skelleftea.se-adresser inte regleras i 
informationssäkerhetspolicyn utan i de interna instruktionerna för 
informationssäkerhet. 

Där framgår att det inte är tillåtet att automatiskt vidarebefordra e-post. 
Anledningen är framför allt krav på informationssäkerhet och det går inte 
längre att ställa in automatisk vidarebefordran av e-post i Outlook för 
kommunanställda. 

För förtroendevalda finns däremot ett undantag sedan länge, där det är 
möjligt att ställa in en automatisk vidarebefordring av e-posten. Funktionen 
var tyvärr satt ur funktion under en period i samband med uppgradering av 
kommunens it-miljö. Den finns numera på plats och det går återigen att 
automatisk vidarebefordra e-post till en extern adress för förtroendevalda. 

Ett förslag till ny informationssäkerhetspolicy har upprättats och behandlas 
i ett särskilt ärende. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad. 

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

Inlägg 
Carina Sundbom (C) samt Maria Marklund (S) yttrar sig. 

 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad 
(beslutspunkt 1); samt att motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd 
från kommunfullmäktiges sida (beslutspunkt 2). 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 29  
Kommunfullmäktige 2019-06-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i kommunstyrelsens 
förslag med ändringen att motionen skall anses som bifallen. 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carina 
Sundboms 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 yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid uppropet avges 42 ja-röster och 22 nej-röster, 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03 § 262 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-12 
Motion12/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/kvalitet och förnyelse 
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Voteringslista § 202  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), 
Peter Stensmar (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), Martin Hedqvist (S), Maria Marklund 
(S), Anita Wallström (S), Erik Vikström (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Jonna Lundgren (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), 

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

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

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

Carina Sundbom (C), Kurt Vallmark (C), Katarina Larsson (C). Eva 
Enqvist (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C),  

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

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

Frånvarande: 
Lorents Burman (S). 
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§ 203 Dnr KS 2019-000060 109 

Motion av Shervin Ahmadzadeh (L) om politisk 
samverkan mot extremism (6/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har inkommit 
med en motion i vilken föreslås att kommunfullmäktige ger demokrati-
beredningen i uppdrag att skapa ett särskilt offentligt event där man 
uppmärksammar förintelsens offer, kommunismens brott mot 
mänskligheten samt att man berättar om och lyfter fram Skellefteå 
kommuns arbete med att främja den lokala demokratin. Exempel på 
lämpliga datum är Kristallnatten 9/11 och Förintelsens minnesdag 27/1. 

Demokratiberedningen beslutade 2019-04-16 att föreslå kommun-
fullmäktige att ge beredningen i uppdrag att ta med motionens förslag i 
arbetet med planering för Skellefteås firande 100 år av demokrati, samt att 
motionen är därmed att anse som besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Demokratiberedningen får i uppdrag att ta med motionens förslag i 

arbetet med planering för Skellefteå ska fira 100 år av demokrati. 

2. Motionen är därmed att anse som besvarad. 

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

Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) yttrar sig. 

 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att demokratiberedningen får i uppdrag att ta 
med motionens förslag i arbetet med planering för Skellefteå ska fira 100 
år av demokrati (beslutspunkt 1); att motionen är därmed att anse som 
besvarad (beslutspunkt 2), samt att motionen föranleder inte någon 
ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida (beslutspunkt 3). 

Shervin Ahmadzadeh (L) 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 2019-06-03 § 260 
Demokratiberedningens protokoll 2019-04-16 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-19 
Motion 6/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Demokratiberedningen 
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§ 204 Dnr KS 2019-000394 042 

Delårsrapport april 2019, Skellefteå kommun 

Sammanfattning  
Skellefteå kommuns delårsrapport per den sista april 2019 visar på en 
fortsatt sjunkande arbetslöshet i Skellefteå. Nivån, som sedan några år 
tillbaka legat lägre än riket, har även sjunkit snabbare här i Skellefteå 
jämfört med övriga riket. Glädjande för kommunen är också att 
sjukfrånvaron, som sjunkit sedan 2015, fortsätter att sjunka. 

År 2019 ser återigen ut att bli ett rekordår när det gäller investeringar. 
Bedömningen på årsbasis är att investeringarna kommer att uppgå till  
2 989 miljoner kronor, vilket är den högsta investeringsnivån i Skellefteå 
kommuns historia. De kommunägda bolagen beräknas stå för 1 787 
miljoner kronor av den summan. De största delarna återfinns inom vind- 
och vattenkraft samt elnät men även investeringar i verksamhetslokaler och 
bostäder. Investeringarna i kommunen beräknas uppgå till 1 204 miljoner 
kronor. Byggandet av kommunens nya vattenförsörjning för centralorten är 
ett stort projekt som kommer att färdigställas under året. Några andra stora 
investeringar som pågår är Skellefteå kulturhus, Floraskolan och 
Florahallen. Alla tre är stora projekt som tillsammans gör att årets utgifter 
blir högre än föregående år. Det prognostiserade utfallet för kommunen ser 
dock inte ut att nå kommunens budgeterade nivå för 2019 som uppgår till  
1 451 miljoner kronor. 

Årsprognosen för hela Skellefteå kommunkoncern pekar mot ett positivt 
ekonomiskt resultat på 487 miljoner kronor. Sammantaget redovisar 
bolagen en positiv avvikelse mot budget med 30 miljoner kronor, vilket till 
största delen beror på hos Skelleftebostäder som redovisar en prognos över 
budget med 29 miljoner kronor, främst till följd av en reavinst från en 
försäljning. Skellefteå Kraft ser ut att klara det budgeterade resultatet på 
343 miljoner kronor. Året har inledningsvis präglats av höga priser som 
succesivt har sjunkit något varför delårsresultatet ligger något lägre än 
samma period ifjol. Vattenkraften har också haft något lägre produktions-
volym jämfört med fjolåret. Trots att några vindkraftverk stått stilla på 
grund av reparationer innebär årets första tertial ett bättre totalt utfall för 
vindkraften jämfört med första tertialet 2018. 

Årsprognosen för kommunen, exklusive bolag, pekar mot ett nollresultat, 
vilket ligger på samma nivå som prognosen i mars. 

Just nu pekar årsprognosen mot en överskjutande förbrukning inom den 
skattefinansierade verksamheten med 37 miljoner kronor. Detta vägs upp av ett något 
bättre utfall på utdelning och bidrag från Skellefteå Kraft samt ett bättre finansnetto 
jämfört med budget. 

Gymnasienämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt nämnden för support och lokaler 
ser i sina prognoser ut att få svårt att uppnå ekonomisk balans under 2019. 
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Gymnasienämnden prognostiserar ett underskott på 9 miljoner kronor, där 
den främsta anledningen är ökade pris- och lönekostnader samt minskade 
statsbidrag från Migrationsverket. Samhällsbyggnadsnämnden 
prognostiserar ett underskott för vinterväghållningen på minus 13 miljoner 
kronor. Även nämnden för support och lokaler lämnar en negativ prognos 
på minus 15 miljoner kronor, varav 7 miljoner kronor avser ej budgeterade 
omställningskostnader för hyresförluster, rivningar och kostnader för 
utrangeringar medan 8 miljoner kronor avser underskott för 
nätverkskostnader inom IT-avdelningen. Andra verksamheter inom 
nämnden för support och lokaler har överskott så nämndens totala prognos 
uppgår till minus 13 miljoner kronor. 

På grund av att kommunens resultatprognos understiger fullmäktiges årliga 
överskottsmål föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen besluta 
att samtliga nämnder som prognostiserar underskott får i uppdrag att vidta 
nödvändiga åtgärder för att återskapa en ekonomi i balans. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Delårsrapporten godkänns 

2. Nämnder som redovisar årsprognoser som pekar mot en negativ avvikelse mot 
budget får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans 

Inlägg 
Katarina Larsson (C), Fredrik Stenberg (S), Anna From-Lundquist (C), Agneta 
Hansson (V) samt Johan Söderberg (M) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 269 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-29 
Delårsrapport Skellefteå kommun, april 2019 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Budget och bokslut 
Samtliga nämnder 
Skellefteå stadshus AB 
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§ 205 Dnr KS 2019-000199 200 

Revidering av plan- och bygglovtaxa för 
Skellefteå kommun 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-12-13 § 271 att föreslå 
kommunfullmäktige anta en reviderad bygglovstaxa. 

Revideringen består dels i en uppdatering av laghänvisningar med an-
ledning av att en ny kommunallag respektive förvaltningslag trätt i kraft, 
och dels i ett förtydligande av avgifterna för anmälningspliktiga åtgärder 
enligt plan- ovch bygglagen (PBL). 

De anmälningspliktiga åtgärder som avses utgörs av de så kallade “Atte-
fallsåtgärderna” som framgår av 9 kap 4a-4e § § PBL. Avgifterna för dessa 
har lyfts ut i egen tabell.med tillhörande rubrik (tabell 15b), i syftet att 
ytterligare förtydliga för den enskilde. 

En revidering av justeringstabell 6 och samt tabell 21 föreslås också. I 
denna revidering föreslås vidare att bygglovavgiften för solceller/sol-
cellspaneler tas bort. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad bygglovstaxa fastställs enligt bygg- och miljönämndens förslag 
2018-12-13 § 271. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03 § 268 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-12-13 § 271 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-12 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 206 Dnr KS 2019-000328 706 

Frivillig tilläggsavgift inom vård och omsorg 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fastställde 2019-01-29 § 30 avgifter inom vård och 
omsorg från 2019-04-01. En av avgifterna gällde frivillig tilläggsavgift 
som fastställdes till 413 kronor per månad från 2019-04-01.  

Efter beslutet har det framkommit att Region Västerbotten har höjt 
egenavgifterna för öppenvårdsbesök samt att egenavgiften för läkemedel 
har höjts med 50 kronor vardera per år. Den frivilliga tilläggsavgiften ska 
motsvaras av egenavgifter för läkemedel, öppenvårdsbesök samt sjukresor. 
Av den anledningen föreslog socialnämnden 2019-04-25 § 79 kommun-
fullmäktige justera den frivilliga tilläggsavgiften till 421 kronor per månad.  

 Den frivilliga tilläggsavgiften ger särskilda förmåner i form av 
egenavgifter för öppenvårdsbesök, läkemedel samt sjukresor. Den som bor 
i ett vård och omsorgsboende (tidigare kallt äldreboende) kan välja om 
personen ifråga vill ha en frivillig tilläggsavgift. Har den enskilde valt att 
ha frivillig tilläggsavgift ska boendet tillhandahålla samtliga förskrivna 
läkemedel som den enskilde har behov av. Den enskilde behöver inte heller 
lägga ut pengar för egenavgift för sjukresor eller för öppenvårdsbesök.  

Den som fyllt 85 år betalar ingen egenavgift i öppenvården därför justeras 
den frivilliga tilläggsavgiften med motsvarande belopp. Tilläggsavgiften 
berörs inte av det lagstadgade avgiftstaket. Avgiften betalas månadsvis. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frivillig tilläggsavgift fastställs till 421 kronor per månad från och med 
2019-07-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03 § 265 
Socialnämndens protokoll 2019-04-25 § 79 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-03-14 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 207 Dnr KS 2019-000327 240 

Nya riktlinjer för namn- och adressättning 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-04-25 § 110 att föreslå 
kommunfullmäktige anta ett förslag till nya riktlinjer för namn- och 
adressättning.  Förslaget till riktlinjer redogör för hur namnsättning bör 
ske, vilka regler som styr detta samt beslutsnivåer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskottet konstaterade vid sin behandling av 
ärendet att förslaget bör modifieras vad avser namnsättning av 
idrottsanläggningar, övriga kommunala anläggningar samt byggnader av 
större betydelse för platsvarumärket. Arbetsutskottet upprättade ett förslag 
i enlighet med detta, kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att 
anta förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för namn- och adressättning fastställs enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att riktlinjer för namn- och adressättning 
fastställs enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 261 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-21 § 205 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till riktlinjer 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-04-25 § 110 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-05-14 
Förslag till riktlinjer 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Namnberedningen 
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§ 208 Dnr KS 2019-000357 003 

Ny informationssäkerhetspolicy för Skellefteå 
kommun 

Sammanfattning  
Förslaget till ny informationssäkerhetspolicy är uppdaterad utifrån 
nuvarande förhållanden och nuvarande lagstiftning, framför allt den nya 
dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR). 

De viktigaste förändringarna är att: 

BITS är inte längre kvar som ramverk; 

ISO 270002:204 anges inte längre som referens för val av åtgärder; 

Policyn är uppdaterad med att kommunen ska ha ett ledningssystem för 
informationssäkerhet; 

Policyn är uppdaterad med att det finns flera kompletterande dokument 
som exempelvis policy för hantering av människor med skyddad identitet, 
regler för hantering av e-post och säkerhetspolicy; 

Målen är uppdaterade med framför allt GDPR; 

Ett nytt mål är tillagt: 

Uppföljning av handlingsplaner för informationssäkerhetsåtgärder görs 
enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Informationssäkerhetspolicy för Skellefteå kommun fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Tidigare fastställd informationssäkerhetspolicy upphävs. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att informationssäkerhetspolicy för Skellefteå 
kommun fastställs enligt kommunledningskontorets förslag (beslutspunkt 
1); samt att tidigare fastställd informationssäkerhetspolicy upphävs 
(beslutspunkt 2). 

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunfullmäktiges beslut 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03 § 263 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-12 
Förslag till ny informationssäkerhetspolicy 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/kvalitet och förnyelse 
Samtliga nämnder 
Säkerhetschefen 
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§ 209 Dnr KS 2018-000885 770 

Länsgemensam analys och handlingsplan för 
riktade insatser rörande psykisk hälsa 2018, 
uppföljning av målområden för 2017 och 
aktivitetsplan för 2019 

Sammanfattning  
AC-konsensus rekommenderar Region Västerbotten och de 15 
kommunerna i Västerbotten att anta hela eller delar av Länsgemensam 
analys och handlingsplan rörande Psykisk hälsa 2018.  

Länsplanen ingår i regeringens satsning Uppdrag psykisk hälsa (UPH). En 
satsning som pågått sedan 2012. Syftet med UPH är att långsiktigt skapa 
förutsättningar för att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa samt 
tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som 
behöver stöd eller vård till följd av psykisk ohälsa. Länsplanen sätter fokus 
på ett antal länsövergripande insatser från främjande och förebyggande till 
specialiserade insatser. Länsplanen omfattar barn, unga och vuxna och är  
framtagen i samverkan mellan Region Västerbotten, länets kommuner och 
länsföreningen Hjärnkoll. 

Förutom att formulera en gemensam länsplan har landets kommuner haft i 
uppdrag att skapa lokala handlingsplaner för arbetet med att främja den 
psykiska hälsan bland kommuninnevånarna. De lokala handlingsplanerna 
och länsplanerna rapporteras in till Sveriges Kommuner och Landsting, 
(SKL) som administrerar UPH. För att erhålla stimulansmedel för arbetet 
med UPH ska kommunerna dels ha formulerat en lokal handlingsplan 

Socialnämnden beslutade 2019-04-25 § 76 att föreslå kommunfullmäktige 
anta Länsgemensam analys och handlingsplan för riktade insatser rörande 
psykisk hälsa 2018 i sin helhet, samt att kommunfullmäktige tar i 
beaktande att de aktiviteter som finns i planen kan innebära vissa kostnader 
och att kommunen via uppdrag psykisk hälsa ännu inte tilldelats några 
stimulansmedel. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå kommun antar Länsgemensam analys och handlingsplan för 

riktade insatser rörande psykisk hälsa 2018. 

2. Kommunfullmäktige uttalar att, då några stimulansmedel inte tilldelats 
Skellefteå kommun, åtgärders genomförande förutsätter att medel finns 
tillgängliga. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03 § 264 
Socialnämndens protokoll 2019-04-25 § 76 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-03-18 
Skrivelse från Region Västerbotten 2018-12-21 
Rekommendation från AC Konsensus 2018-11-29 
Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk hälsa 2018 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
Region Västerbotten 
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§ 210 Dnr KS 2019-000390 107 

Godkännande av Skellefteå Kraft ABs byte av 
ägarandelar med Forum AB avseende Blaiken 
Vind AB och Solberg Vindkraft AB 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-05-27 § 46 föreslå 
kommunfullmäktige godkänna ett föreslaget tillgångsbyte mellan 
Skellefteå Kraft AB och Fortum AB, där Skellefteå Kraft blir ägare till 
100% av Blaiken Vind AB och Fortum AB blir ägare till 100% ägare till 
Solberg Vindkraft AB. 

Bakgrunden är att Skellefteå Kraft AB och Fortum AB inledde ett 
samarbete 2010 genom att Fortum AB blev ägare till 40% av rättigheterna i 
Blaiken-projektet genom delägarskap i Blaiken Vind AB. I samband med 
färdigställande av etapp fyra i Blaiken inledde Skellefteå Kraft AB och 
Fortum AB ett samarbete i Solberg Vindkraft AB.  

Fortum AB har aviserat att bolaget önskar gå ur samarbetet och föreslår 
därför ett tillgångsbyte. Affären rör 15 turbiner i Blaiken som tillsammans 
med aktier i Blaiken Vind AB övergår till Skellefteå Kraft AB, samtidigt 
som 11 turbiner i Solberg som tillsammans med aktier i Solberg Vindkraft 
AB övergår till Fortum AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Det föreslagna tillgångsbytet godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 273 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2019-05-27 § 46 
Skellefteå Kraft ABs skrivelse 2019-05-16 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Kraft AB 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 43  
Kommunfullmäktige 2019-06-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 211 Dnr KS 2019-000391 107 

Godkännande av Skelleftebostäder (Skebo) 
ABs bildande av markexploateringsbolag 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-05-27 § 47 föreslå 
kommunfullmäktige godkänna att Skelleftebostäder AB (Skebo) bildar ett 
markexploateringsbolag tillsammans med Heimstaden, Riksbyggen samt 
Lindbäcks.  

Det tilltänkta markexploateringsbolaget skall ha till syfte att identifiera och 
exploatera mark för i första hand bostäder och i förekommande fall 
verksamhetslokaler. Skebos ägarandel kommer att uppgå till 43%, övriga 
parter har 19% vardera. Utifrån ägarandelen kommer Skebo att erhålla två 
styrelseposter. 

Bakgrunden är att Skebo initierat ett samarbete med de andra bolagen för 
att tillsammans ta ett stort ansvar för bostadsförsöjning i ett växande 
Skellefteå. Målet är parterna tillsammans ska bygga 1000 lägenheter. 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges principiella godkännander 
kommer Skebo att gå vidare och behandla aktieägaravtal m fl nödvändiga 
handlingar. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bildandet av markexploateringsbolag enligt Skellefteå Stadshus AB 

protokoll 2019-05-27 § 47 godkänns. 

2. Förslag till bolagsordning godkänns. 

3. Till styrelseledamöter i markexploateringsbolaget för tiden intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
utses Per Gustafsson samt Åsa Andersson. 

4. Till personliga ersättare för utsedda ledamöter i markexploaterings-
bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige utses Anna Ersson för Åsa Andersson samt 
Staffan Hansson för Per Gustafsson. 

5. Till ägarombud på bolagsstämma i markexploateringsbolaget för tiden 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige utses Ann Åström. 

6. Till ersättare för ägarombud på bolagsstämma i markexploaterings-
bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige utses Carina Sundbom. 
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Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Harriet Classon (S) samt Lorents Burman (S) 
yttrar sig. 
 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att bildandet av markexploateringsbolag enligt 
Skellefteå Stadshus AB protokoll 2019-05-27 § 47 godkänns (beslutspunkt 
1); att förslag till bolagsordning godkänns (beslutspunkt 2); att till 
styrelseledamöter i markexploateringsbolaget för tiden intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses Per 
Gustafsson samt Åsa Andersson (beslutspunkt 3); att till ägarombud på 
bolagsstämma i markexploateringsbolaget för tiden intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses Ann 
Åström (beslutspunkt 4), samt att till ersättare för ägarombud på 
bolagsstämma i markexploaterings-bolaget för tiden intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses Carina 
Sundbom. (beslutspunkt 5). 

Lorents Burman (S) yrkar på följande tillägg till kommunstyrelsens 
förslag: Till personliga ersättare för utsedda ledamöter i 
markexploateringsbolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses Anna Ersson för Åsa 
Andersson samt Staffan Hansson för Per Gustafsson. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Lorents 
Burmans tilläggsyrkande, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 274 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2019-05-27 § 47 
Förslag till bolagsordning 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skelleftebostäder AB 
De valda 
Ansvarig för Troman 
Lönecenter/förtroendevalda 
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§ 212 Dnr KS 2019-000329 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), kvartal 1, 2019 

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

Socialnämnden rapporterar att under 2019 kvartal 1 fanns det 25 beslut, 
varav 11 berör män/pojkar och 14 berör flickor/kvinnor, som inte 
verkställts inom tre månader. Det är en ökning med 9 beslut mot 
föregående kvartal. Under kvartalet har 5 beslut, som tidigare rapporterats 
in som ej verkställda, verkställts. 1 beslut har avslutats utan att verkställas. 

Ett förhandsbesked gäller enligt lag i sex månader. Kommunen har inte rätt 
att ompröva insatsen under dessa sex månader även om personen tackar nej 
upprepade gånger. En person som fått förhandsbesked om en lägenhet och 
erbjudits verkställighet men tackat nej har i sex månader förtur om en 
annan lägenhet blir ledig. I de fall man endast har en lägenhet att erbjuda 
under de sex månaderna har man inte rätt att erbjuda den till annan 
sökande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03 § 266 
Socialnämndens protokoll 2019-04-25 § 73 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-03-30 
Rapport 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 213 Dnr KS 2019-000330 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, 2019 

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

Socialnämnden rapporterar att under 2019 kvartal 1 fanns det 18 beslut 
som inte verkställts inom tre månader vilket är en ökning med 3 från 
föregående kvartal. Vård och omsorgsavdelningen (VoO) har 2 beslut, 
Individ och familjeomsorgen (IFO) har 14 beslut och Stöd och service 
(SSF) har 2 beslut som inte verkställts inom tre månader.  

19 ärenden som var rapporterade som ej verkställda kvartal 4 har avslutas 
under kvartal 1 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03 § 267 
Socialnämndens protokoll 2019-04-25 § 72 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-04-01 
Rapport 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 214 Dnr KS 2019-000399 102 

Avsägelse från Gun-Kajsa Lindström (V) av 
uppdraget som ersättare i socialnämnden och 
eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Gun-Kajsa Lindström (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Gun-Kajsa Lindström (V) befrias från uppdraget. 

2. Joakim Wallström (V) utses till ny ersättare i socialnämnden för tiden 
till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Gun-Kajsa Lindström 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
Joakim Wallström 
Gun-Kajsa Lindström 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 215 Dnr KS 2019-000016 101 

Remisser  
 Dnr 2019-371 109 

Motion av Linnea Öhman (MP) om intern klimatväxling (30/19) 

 Dnr 2019-405 700 

Motion av Christina Soldan (L) om att socialnämndens bör ha gedigen 
utvecklingspsykologikompetens för att säkerställa att rätt beslut fattas när 
det gäller barn som löper risk att fara illa (31/19) 

______________________________________________________ 
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§ 216 Dnr KS 2019-000386 101 

Delgivningar 
 Dnr 2019-385 700 

Förändring av kriterierna för mångfaldspriset. 

 Dnr 2019-387 214 

Överklaganden av kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 140 - 
Detaljplan för del av Skellefteå 6:1, Alhem inom stadsdelen Norrböle, 
antagande. 

______________________________________________________ 
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§ 217 Dnr KS 2019-000164 102 

Fyllnadsval av ny ersättare i kulturnämnden 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-28, § 178, att utse Örjan 
Fredriksson (S) till ny ledamot i kulturnämnden samt bordlägga frågan om 
fyllnadsval av ny ersättare. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rickard Pettersson (S) utses till ny ersättare i kulturnämnden för tiden till 
2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-28, § 178 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kulturnämnden 
Den valde 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 218 Dnr KS 2019-000418 102 

Avsägelse från Malin Vikström (MP) av 
uppdraget som ersättare i nämnden för support 
och lokaler och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Malin Vikström (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i nämnden för 
support och lokaler. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Malin Vikström befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-28, § 178 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Nämnden för support och lokaler 
Malin Vikström 
Rune Wästerby 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 219 Dnr KS 2019-000427 102 

Val av styrelse m m i Skellefteå IH Fastigheter 
AB 

Sammanfattning  
Skellefteå IH Fastigheter AB är ett dotterbolag till Skellefteå industrihus 
AB, på samma sätt som Skellefteå IH Holding AB. Kommunfullmäktige 
valde 2019-04-02 § 107 styrelse m m för Skellefteå IH Holding AB, på 
grund av ett beklagligt missförstånd valdes inte styrelse m m för Skellefteå 
IH Fastigheter AB vid samma tillfälle. 

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

Ordförande:   Lorents Burman 
Vice ordförande:  Johan Söderberg 
Ledamöter:   Åsa Stenlund Björk 
   Hans Öhlund 
   Åsa Etelämäki 
   Agneta Hansson 
   Dick Hellman 
   Anders Rutdal 
   Glenn Wikman 

Ombud på årsstämma:  Maria Marklund 

Lekmannarevisor:  Thomas Nordenstam 

Ersättare för lekmannarevisor:  Ola Burström 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
De valda 
Skellefteå Industrihus AB 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 53  
Kommunfullmäktige 2019-06-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

§ 220 Dnr KS 2019-000428 102 

Fyllnadsval av styrelseledamöter i Skellefteå 
Kulturhus AB 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige behandlade 2015-06-16 § 177 ärendet Kulturhus 
Skellefteå och beslutade bland annat att ”Förslaget om ett framtida 
kulturhus godkänns i enlighet med särskilt underlag”. I det underlag som 
avses ingick en bilaga med rubriken ”Kulturhus Skellefteå – bilaga 2 
Ekonomi och organisation”. I bilagan beskrevs det föreslagna 
kulturhusbolaget, beträffande styrelsen framhävs vikten av att styrelsen 
inom sig har kunskap och erfarenhet inom bolagets framtida 
verksamhetsområde. Det angavs särskilt att ”för att få stöd i arbetet med att 
etablera och utveckla verksamheten föreslås styrelsen bestå av 
bådeförtroendevalda och professionella ledamöter, med en majoritet av 
sistnämnda.” 

Kommunfullmäktige fastställde 2017-09-11 § 291 bolagsordning för 
Skellefteå Kulturhus AB. Enligt denna skall styrelsen bestå av sju 
ledamöter. Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-18 § 337 tre ledamöter i 
bolagets styrelse, inklusive ordförande och vice ordförande. Inför dagens 
sammanträde har nomineringar lämnats för de ledamotsval som återstår. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande personer utses till styrelseledamöter i Skellefteå Kulturhus AB för 
tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige: 

Elisabeth Hansa 

Ann-Christin Thunehed 

Staffan Aspegren 

Kristina Sundin Jonsson 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Ansvarig för Troman 
De valda 
 
 

 

 


