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§ 85 Förändring av dagordningen vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-
31 
Dnr KS 2020-000281  009 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendena ”Avsägelse från Gun-Britt Holmlund (SD) av uppdraget 
som ledamot  i kommunfullmäktige” samt "Val av ägarens ombud 
på bolagsstämma i Skellefteå Kulturhus AB" läggs till 
dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden meddelar att en avsägelse har inkommit avseende 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Det har även 
konstaterats att något ombud för Skellefteå kommuns aktier i 
Skellefteå Kulturhus AB inte har utsetts. Då ärendena inte är 
kungjorda krävs fullmäktiges medgivande för att de skall kunna 
behandlas vid dagens sammanträde.  

______________________________________________________ 
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§ 86 Revisorerna har ordet 
Dnr KS 2020-000035  101 

Då någon representant för revisorerna inte är närvarande lämnas 
ingen information vid dagens sammanträde. 

______________________________________________________ 
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§ 87 Motion av Carina Sundbom (C) om giftfria 
och miljömässigt hållbara platser för lek och 
idrott (37/18) 
Dnr KS 2018-000483  109 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till yttranden från 

samhällsbyggnadsnämnden samt nämnden för support och 
lokaler, att betrakta som besvarad. 

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

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Sara Keisu (S), Tomas Teglund (S), Evelina 
Fahlesson (S) samt Jeanette Velander (V) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har inkommit 
med en motion i vilken föreslås att biobaserade material och 
giftfria material ska eftersträvas vid upphandlingar av lekytor på 
skolgårdar, på utomhuslekplatser, konstgräsplaner och andra 
idrottsanläggningar (beslutspunkt 1); att det görs miljö-
konsekvensbeskrivningar av skolgårdar, utomhuslekplatser, 
konstgräsplaner och andra idrottsanläggningar och att den även 
tar hänsyn till indirekta effekter såsom spridning av mikroplaster 
eller giftiga ämnen (beslutspunkt 2); samt att utifrån miljö-
konsekvensbeskrivningarna görs skolgårdar, utomhuslekplatser, 
konstgräsplaner och andra idrottsanläggningar som bedöms ge 
miljökonsekvenser om, så de blir miljömässigt hållbara och giftfria 
(beslutspunkt 3) 

Nämnden för support och lokaler beslutade 2018-10-18 § 108 att 
överlämna ett yttrande där nämnden beskriver vilka åtgärder som 
vidtas vid nybyggnationer. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-16 § 228 att 
föreslå kommunfullmäktige avslå kravet på miljökonsekvens-
beskrivning inför varje nyanläggning av lekplats eller ombyggnad 
samt för de befintliga lekplatserna, och att motionen med det är 
besvarad. 

För- och grundskolenämnden har avstått från att yttra sig. 
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Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
yttranden från samhällsbyggnadsnämnden samt nämnden för 
support och lokaler, att betrakta som besvarad; samt att 
motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till motionens första att-sats; samt 
att motionens andra och tredje att-satser skall anses besvarade. 

Sara Keisu (S) samt Evelina Fahlesson (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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 121 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 74 
För- och grundskolenämndens yttrande 2020-01-16 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-16 § 228 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-10-21 
Nämnden för support och lokalers protokoll 2018-10-18 § 108 
Förvaltningen för support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-10-05 
Motion 37/1 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden för support och lokaler 
Motionären 
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§ 88 Motion av Jonna Lundgren (S) och Erik 
Vikström (S) om att förlänga möjligheten att 
söka resebidraget till högskolestuderande 
(32/19) 
Dnr KS 2019-000426  614 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av 

resebidraget för högskolestuderande. 

2. De i motionen framlagda förslagen skall ingå i översynen. 

3. Motionen är därmed att anse som bifallen. 

Inlägg 
Jonna Lundgren (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Jonna Lundgren (S) samt 
dåvarande kommunfullmäktigeledamoten Erik Vikström (S) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att resebidraget för 
högskolestuderande se över och vilken kostnad en ändring av 
bidraget skulle få ifall bidraget även skulle gå att söka längre än 
åtta terminer. Vid kontakter med en av motion-ärerna har 
hänvisats till att åtskilliga utbildningar i dag är längre än åtta 
terminer, exempelvis lärare och läkare. Syftet med resebidraget är 
att underlätta för en person som är bosatt i Skellefteå kommun 
att studera på eftergymnasial nivå, och motionärerna pekar på att 
om resebidraget inte omfattar hela studietiden uppfylls inte 
syftet. 

Kommunledningskontoret anför att resebidraget inrättades 2001, 
och att regelverket senast ändrades 2007. Det finns därför 
anledning att se över detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 122 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18  § 75 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Motion 32/19 

______________________________________________________ 
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Skickas till: 
Kommunledningskontoret 
Motionärerna 
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§ 89 Motion av Weidan Gong (V) och Marie 
Bergslycka (V) om att kommunen ska ta fram 
en jämställdhetspolitisk handlingsplan med 
mera (42/19) 
Dnr KS 2019-000781  109 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
04-28. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Weidan Gong (V) samt Marie 
Bergslycka (V) har inkommit med en motion i vilken föreslås att 
kommunen ska ta fram en jämställdhetspolitisk handlingsplan 
(beslutspunkt (1); att handlingsplanen följs upp regelbundet 
(beslutspunkt 2); samt att kommunen samlar jämställdhets-
kompetens hos t ex en jämställdhetsstrateg eller ett 
jämställdhetsutskott (beslutspunkt 3). 

Kommunledningskontoret föreslår att frågan om hur kommunen 
ska arbeta med jämställdhetsfrågorna vägs in i pågående arbete 
med utvecklingsstrategin, och att frågan om jämställdhetsutskott 
prövas i kommande översyn av kommunens politiska organisation 
inför nästa mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 76 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-05 
Motion 42/19 

______________________________________________________ 

 
 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 
12(74) 

2020-03-31  
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 90 Detaljplan för del av kvarteret Grunnan 
med mera inom stadsdelen Anderstorp, 
antagande 
Dnr KS 2020-000202  214 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för del av kvarteret Grunnan med mera inom 
stadsdelen Anderstorp antas enligt bygg- och miljönämndens 
beslut 2020-03-26 § 74. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-03-26 § 74 att föreslå 
kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för del av 
kvarteret Grunnan med mera inom stadsdelen Anderstorp. 

Syftet med planen är att möjliggöra flerbostadshus och 
tillhörande trafiklösningar, återinföra strandskyddet samt säkra 
genomförandet genom att bland annat reglera markförvärv och 
klargöra förhållandet till översiktlig planering. Planen medför att 
mark kan komma att förvärvas eller tas i anspråk genom inlösen. 

Planförslaget har arbetats om från en huskropp på 23 våningar 
och ca 88 lägenheter till två huskroppar på 8 (plus vind) och 6 
(plus vind) våningar och totalt ca 75 lägenheter. Vidare har 
planområdet utökats till att innefatta del av Sörböle 2:2. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-31 § 144 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2020-03-26 § 74 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-05 
Granskningsutlåtande 2020-03-05 
Planbeskrivning 2020-03-05 
Plankarta, mars 2020 
Trafikbuller, Grunnan 2, slutrapport 
Rapport , Kvalitativ riskanalys för kv Grunnan med avseende på 
farligt godstransporter på E4 
Rapport MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik 
Grunnan 1 
Bilaga - Luft, detaljplan för Grunnan 

______________________________________________________ 
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Skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 91 Hamntaxa 2020 
Dnr KS 2020-000075  558 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Hamntaxa 2020 fastställs enligt 

samhällsbyggnadsnämndens förslag 2020-01-20 § 10. 

2. Avsteg från hamntaxan kan göras när överenskommelse 
kan träffas om ett större antal regelbundna anlöp för 
lastning och lossning av enbart mindre kvantiteter. 

3. Prissättning får ske enligt särskild överenskommelse när 
ton- eller kubikmeterpris inte är tillämpligt. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att besluta 
beträffande avsteg eller särskild överenskommelse enligt 
punkt 2 och 3. 

5. När särskilda skäl i övrigt föreligger bemyndigas 
samhällsbyggnadsnämnden att tillfälligt frångå fastställd 
taxa när så erfordras. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-20 § 10 att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa hamntaxa 2020; att avsteg från 
hamntaxan kan göras när överenskommelse kan träffas om ett 
större antal regelbundna anlöp för lastning och lossning av enbart 
mindre kvantiter; att prissättning får ske enligt särskild 
överenskommelse när ton- eller kubikmeterpris inte är tillämpligt; 
att samt att när särskilda skäl i övrigt kan förvaltningschef 
samhälls¬byggnad tillfälligt frångå fastställd taxa om så erfordras 
enligt gällande delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 115 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 68 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-09 § 10 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Förslag till hamntaxa inkl jämförelser med 2019 års taxa 

______________________________________________________ 
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Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 92 Principer för fördelning av småhustomter 
Dnr KS 2020-000124  253 

Kommunfullmäktiges beslut 
Principer för fördelning av småhustomter godkänns enligt 
kommunledningskontorets förslag 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Nuvarande principer för fördelning av småhus- och fritids-
hustomter beslutades hösten 2015. För att förbättra boknings-
förfarandet och tydligheten samt göra det enklare för en 
tomtintressent att boka och köpa en tomt av Skellefteå kommun 
har en ny e-tjänst för tomtbokning tagits fram. I och med att den 
nya e-tjänsten tas i bruk och de lärdomar som fåtts från de 
senaste årens tomtförsäljningar och återkoppling från tomtköpare 
behöver reglerna för tomtfördelning ses över. Förslaget på ny 
tomtfördelningsprincip utgår till stora delar från de nu gällande 
principerna. De större förändringarna rör införandet av e-tjänst 
och en bokningsavgift, förtydligande av redan nu gällande regler 
om fördelning sker till privatpersoner och byggande för eget bruk 
och ändring och förtydliganden gällande bokningstider och 
möjlighet till förlängning av bokningar.  

Med de nya principerna har regler förtydligats och i vissa fall 
ändrats för att förenkla hanteringen för handläggare på 
kommunen samt för tomtintressenten som vill boka/köpa en 
tomt. Principen om först till kvarn kvarstår och ger därmed 
likvärdiga möjligheter för alla, vare sig boende i Skellefteå eller 
som vill flytta hit, att boka och köpa tomt. Tillsammans med den 
nya e-tjänsten skapar reglerna tydlighet vad som gäller vid 
bokning och köp av en småhustomt.  

De nya tomtfördelningsprinciperna föreslås börja gälla i samband 
med införandet av den nya e-tjänsten för bokning av småhustomt 
som sker under våren 2020. 
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Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att principer för fördelning av 
småhustomter godkänns enligt kommunledningskontorets 
förslag. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 116 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 69 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Förslag till principer för fördelning av småhustomter 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Kommunledningskontoret, mark och explatering 
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§ 93 Markanvisningspolicy 
Dnr KS 2019-000624  250 

Kommunfullmäktiges beslut 
Markanvisningspolicy för Skellefteå kommun fastställs enligt 
kommunledningskontorets förslag 

Sammanfattning 
Skellefteå växer och som ett led i Skellefteå kommuns utveckling 
fördelas mark genom markanvisning till intresserade exploatörer 
som vill vara med och bidra till kommunens utveckling. En 
markanvisning är en option som ger exploatörer ensamrätt att, 
under en begränsad tid och under givna villkor, förhandla med 
kommunen om förvärv av ett markområde som ägs av 
kommunen. 

Enligt lag ska alla kommuner som genomför markanvisningar anta 
riktlinjer för kommunala markanvisningar och ett förslag på 
markanvisningspolicy har därför tagits fram. Policyn ska tydliggöra 
Skellefteå kommuns utgångspunkter och principer för tecknande 
av markanvisningar Målet är att anvisningsprocessen ska bli tydlig, 
transparent och effektiv mellan parterna och att resultatet ska 
bidra till Skellefteå kommuns hållbara utveckling.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 117 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 70 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13 
Förslag till markanvisningspolicy 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Kommunledningskontoret, mark och explatering 
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§ 94 Omföring av budget för Kommunhälsan 
från personalnämnden till nämnden för 
support och lokaler 
Dnr KS 2019-000699  042 

Kommunfullmäktiges beslut 
Budget för kommunhälsan, vilken uppgår till 14, 382 miljoner 
kronor, överförs från personalnämnden till nämnden för support 
och lokaler från och med 2020-04-01. 

Inlägg 
Maria Marklund (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Kommunhälsan är sedan 2018-01-01 en avdelning inom 
förvaltningen Support och lokaler. Ansvaret för budgeten ligger 
fortfarande kvar på personalnämnden. Budgeten för 2020 uppgår 
till 14 382 000 kronor. 

Personalnämnden beslutade 2019-11-04 § 121 att föreslå 
kommunfullmäktige att budget för Kommunhälsan övergår från 
personalnämnden till nämnden för Support och lokaler from 
2020-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-17 § 400, att återremittera 
ärendet till personalnämnden för behandling tillsammans med 
ärendet ”Reviderat reglemente för personalnämnden”. 

Personalnämnden beslutade 2020-02-05 § 9 att nämnden står fast 
vid sitt beslut 2019-11-04 § 121. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att budget för kommunhälsan, vilken 
uppgår till 14, 382 miljoner kronor, överförs från 
personalnämnden till nämnden för support och lokaler från och 
med 2020-04-01. 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket 
också blir kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 118 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 71 
Personalnämndens protokoll 2020-02-05 § 9 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-29 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 118 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 71 
Personalnämndens protokoll 2020-02-05 § 9 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-29 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-17, § 400 
Personalnämndens protokoll 2019-11-04, § 121 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Personalnämnden 
Nämnden för support och lokaler 
Kommunledningskontoret, finans och jurdik 
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§ 95 Kommunhälsans uppdrag 
Dnr KS 2019-000700  001 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunhälsans uppdrag fastställs enligt 

personalnämndens förslag 2020-02-05 § 8. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2002-09-17 § 171, andra 
attsatsen, upphävs. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C) samt Christina 
Soldan (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), Anette 
Lindgren (M), Stefan Anundi (M), Maria Bernsson (C), Kjell 
Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Shervin Ahmadzadeh (L) samt 
Charlotta Enqvist (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Linnea Öhman 
(MP), Maria Marklund (S), Christina Soldan (L) samt Jeanette 
Velander (V) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Personalnämnden beslutade 2019-11-04 § 120 att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa kommunhälsans uppdrag, utifrån 
ett förslag som framtagits i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-17 § 401 att ärendet 
återremitteras till personalnämnden för behandling tillsammans 
med ärendet ”Reviderat reglemente för personalnämnden”. 

Personalnämnden beslutade 2020-02-05 § 8 att stå fast vid sitt 
ursprungliga beslut.  

Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunhälsans uppdrag fastställs 
enligt personalnämndens förslag 2020-02-05 §8; samt att 
kommunfullmäktiges beslut 2002-09-17 § 171, andra attsatsen, 
upphävs. 
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Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Linnea Öhman (MP) 
samt Christina Soldan (L) yrkar att uppdraget antas som en 
uppdragsbeskrivning och del av underlaget för upphandling av 
Skellefteå kommuns företagshälsovård. 

Maria Marklund (S) samt Jeanette Velander (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

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

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

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 13 nej-röster, 30 
ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 119 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 72 
Personalnämndens protokoll 2020-02-05 § 8 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-29 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 487 
Personalnämndens protokoll 2019-11-04 § 120 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-12 § 417 
Kommunfullmäktiges protokoll 2002-09-17 § 171 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Personalnämnden 
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Voteringslista § 95 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna 
Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria 
Granskär (S), Evelina Fahlesson (S), Maria Marklund (S), Jonna 
Lundgren (S), Lorents Burman (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Andersson (S), 
 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Markus 
Sehlstedt (SD). 
 
Nej röstar: 
Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), Anette Lindgren 
(M), Andreas Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), 
 
Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  
 
Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L),  
 
Charlotta Enqvist (KD),  
 
Linnea Öhman (MP). 
 
Frånvarande: 
Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina Lundmark (S), 
Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar (S), Emilia Ådin 
(S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Annica Bray (S). Valter 
Stenberg (S), Fredrik Stenberg (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren 
(S), 
Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 
Andersson (M), 
Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär Brubäcken (C), 
Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 
Gun-Britt Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD) 
Kerstin Olofsson (L), Stina Engström (L),  
Petter Ershag (KD), 
Hans Brettschneider (MP). 
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§ 96 Reviderat reglemente för 
personalnämnden 
Dnr KS 2019-000702  003 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för personalnämnden fastställs enligt nämndens 
förslag 2020-02-05 § 10. 

Inlägg 
Maria Marklund (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Personalnämnden beslutade 2019-11-04 § 122 att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa nytt reglemente för nämnden. De 
ändringar som gjorts är i huvudsak förorsakade av att kommun-
hälsan upphört som egen förvaltning och istället övergått till att 
bli en avdelning inom förvaltningen för support och lokaler. 

Kommunfullmäktiges beslutade 2019-12-17 § 400 att ärendet 
återremitteras till personalnämnden för utredning av möjligheten 
att upphandla kommunhälsans tjänster istället för att driva dessa i 
kommunal regi. 

Personalnämnden beslutade 2020-02-05 § 10 att stå fast vid sitt 
ursprungliga förslag. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att reglemente för personalnämnden 
fastställs enligt nämndens förslag 2020-02-05 § 10. 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket 
också blir kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 120 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 73 
Personalnämndens protokoll 2020-02-05 § 10 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-05 § 122 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 497 
Personalnämndens protokoll 2019-11-04 § 122 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-21 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Personalnämnden 
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§ 97 Reglemente för nämnden för support och 
lokaler 
Dnr KS 2019-000778  003 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för nämnden för support och lokaler fastställs enligt 
nämndens förslag 2019-11-14 § 109. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Stefan Anundi (M), Carina Sundbom (C), 
Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), 
Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist 
(KD) samt Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Andreas Löwenhööks yrkande.  

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) samt Tomas Teglund (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Nämnden för support och lokaler beslutade 2019-11-14 § 109 att 
föreslå kommunfullmäktige fastställa ett förslag till reglemente för 
nämnden. 

Kommun-fullmäktige behandlade 2019-12-17 § 400 ett förslag till 
reglemente för personalnämnden och beslutade då att 
återremittera ärendet till personalnämnden för utredning av 
möjligheten att upphandla kommunhälsans tjänster istället för att 
driva dessa i kommunal regi. Ärendet om reglemente för 
nämnden för support och lokaler har därefter avvaktat 
kommunfullmäktiges ställningstagande till personalnämndens 
reglemente, vilket skedde vid dagens sammanträde § 96. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att reglemente för nämnden för 
support och lokaler fastställs enligt nämndens förslag 2019-11-14 
§ 109. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar på följande tillägg till förslagets § 2 
pkt. 13 ”Företagshälsovården skall upphandlas”. 
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Tomas Teglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända 
voteringsproposition ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag 
röstar ja, den som stöder Andreas Löwenhööks yrkande röstar 
nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 13 nej-röster, 30 
ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 134 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-08 § 24 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-12-10 § 507  
Nämnden för support och lokalers protokoll 2019-11-14 § 109 
Förvaltningen för support och lokalers tjänsteskrivelse 2019-10-31 
Förslag till reglemente 
Jämförelse mellan förslaget till nytt reglemente och nu gällande 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Nämnden för support och lokaler 
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Voteringslista § 97 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna 
Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria 
Granskär (S), Evelina Fahlesson (S), Maria Marklund (S), Jonna 
Lundgren (S), Lorents Burman (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Andersson (S), 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Markus 
Sehlstedt (SD). 
 
Nej röstar: 
Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), Anette Lindgren 
(M), Andreas Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), 
Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  
Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L),  
Charlotta Enqvist (KD),  
Linnea Öhman (MP). 
 
Frånvarande: 
Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina Lundmark (S), 
Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar (S), Emilia Ådin 
(S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Annica Bray (S). Valter 
Stenberg (S), Fredrik Stenberg (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren 
(S), 
Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 
Andersson (M), 
Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär Brubäcken (C), 
Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 
Gun-Britt Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD) 
Kerstin Olofsson (L), Stina Engström (L),  
Petter Ershag (KD), 
Hans Brettschneider (MP). 
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§ 98 Förvärv aktier i AC-Net, Skellefteå Kraft 
AB 
Dnr KS 2020-000161  107 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå Kraft ABs förvärv av 145 000 aktier i AC-Net 

Internservice AB till ett belopp av 768 500 kronor godkänns. 

2. Skellefteå Kraft ABs förvärv av 16 250 aktier i AC-Net 
Externservice AB till ett belopp av 2 350 000 kronor 
godkänns. 

Sammanfattning 
Styrelsen i Skellefteå Kraft AB beslutade 2018-10-24 att framställa 
förköpsanspråk i AC-Net Externservice AB och AC-Net Intern-
service AB i samband med Regionförbundet i Västerbottens läns 
likvidation och planerade försäljning av aktierna till Region 
Västerbotten. 

Förhandlingarna är nu avslutade och överlåtelseavtal, nya 
ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordningar har upprättats. 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2020-02-18 § 17 att 
föreslå kommunfullmäktige godkänna förvärvet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 135 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2020-02-18 § 17 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Skellefteå Stadshus AB 
 
 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 
30(74) 

2020-03-31  
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 99 Översyn av ägarpolicy kommunägda 
bolag 
Dnr KS 2020-000163  107 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägarpolicy för kommunägda bolag fastställs enligt styrelsen för 
Skellefteå Stadshus ABs förslag 2020-02-18 § 21. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2020-02-18 § 21 att 
till kommunfullmäktige överlämna ett förslag till ägarpolicy för 
kommunägda bolag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 136 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 68 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2020-02-18 § 21 
Förslag till ägarpolicy 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Kommunledningskontoret, finans och jurdik 
Västerbottensteatern AB 
Skellefteå Museum AB 
Skellefteå Kulturhus AB 
Science City AB 
Visit Skellefteå AB 
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§ 100 Begäran om förlängd delegation för 
samhällsbyggnadsnämnden gällande att 
besluta om omfattning av 
belysningsanläggningar vid behov av 
reinvestering tills dess nya belysningsregler är 
beslutade 
Dnr KS 2019-000594  317 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26 § 353 punkten 5 

ändras enligt följande ”Delegationen enligt punkt 3 gäller till 
och med 2020-12-31”.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att presentera ett 
nytt regelverk för belysning för beslut i kommunfullmäktige 
i december 2020 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 § 353 bland annat att 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till 
nytt regelverk för belysning utanför tätort, samt att nämnden får 
besluta om omfattning av nya belysningsanläggningar vid behov 
av reinvestering till dess nya belysningsregler är beslutade. Denna 
delegation tidsbegränsades till och med 2020-04-30. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-17 § 28 att föreslå 
kommunfullmäktige att delegation skall förlängas t ill och med 
2020-12-31, samt att ett nytt regelverk för belysning skall 
presenteras i december. Nämnden hänvisar till behov av förlängd 
yttrandetid för byar som berörs, och att det därmed också behövs 
ytterligare tid för att ta fram förslag till nytt regelverk.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 137 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-17 § 28 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 35 

______________________________________________________ 
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Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 101 Motion av Markku Abrahamsson (SD), 
Gun-Britt Holmlund (SD), Linda Strandberg 
(SD), Marcus Sehlstedt (SD) och Magnus 
Bergmark (SD) om förstärkt skydd mot 
terrorattentat i Skellefteå (18/19) 
Dnr KS 2019-000187  160 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till säkerhetschefens 

tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad. 

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

Inlägg 
Markku Abrahamsson (SD), Carina Sundbom (C), Andreas 
Löwenhöök (M), Agneta Hansson (V) samt Kenneth Fahlesson (S) 
yttrar sig.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Markku Abrahamsson (SD), Gun-
Britt Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) 
och Magnus Bergmark (SD) har inkommit med en motion i vilken 
föreslås att kommunstyrelsen gör en översyn av arbetet mot 
religiös och politisk extremism, radikalisering och jihadism och 
föreslår förbättringar med hjälp av nationella experter 
(beslutspunkt 1); att kommunen genomför en sårbarhetsanalys 
för att utreda potentiella hot mot den kommunala infrastrukturen, 
såsom samhällsviktiga anläggningar och andra potentiella 
terrormål (beslutspunkt 2); att kommunen inventerar risker i 
sårbarhetsanalysen, och ökar säkerheten kring potentiella mål för 
terrorattentat, med syftet att minska riskerna för och 
konsekvenserna av genomförda terrorattacker (beslutspunkt 3); 
att Möjligheternas torg och centrala gågator i Skellefteå, liksom 
gator invid andra potentiella terrormål, säkras med pollare och 
hinder för att undvika terrorattacker med lastbilar (beslutspunkt 
4); att personal på skolor och kommunala verksamheter, som kan 
ha en särskild hotbild, informeras om hur man ska bete sig vid 
terrorbrott och fysiska angrepp (beslutspunkt 5) samt att 
kommunen skapar möjligheter för att använda ett SMS-



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 
34(74) 

2020-03-31  
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 
  

 

varningssystem vid terrorbrott och allvarliga terrorhot 
(beslutspunkt 6). 

Förvaltningen support och lokaler anför att det finns redan i dag 
lagstiftning och avtal som reglerar vilka analyser som kommunen 
måste göra för att förhindra antagonistiska hot.  

De senaste åren har ett antal vägledningar kommit från både 
Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) gällande pågående dödligt våld och hur 
människor och myndigheter ska agera inför och under sådana 
händelser.  SOS alarm har sedan 2017 möjlighet att skicka 
varnings-SMS till berörda inom ett begränsat geografiskt område. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-12-10 § 504 att 
motionen återremitteras till förvaltningen för komplettering med 
förtydliganden angående behov av åtgärder kring Möjligheternas 
torg. 

Säkerhetschefen har därefter inkommit med kompletterande 
tjänsteskrivelse i vilken påpekas att de föreslagna åtgärderna 
medför både en inköpskostnad och sedan en återkommande årlig 
kostnad. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
säkerhetschefens tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad; 
samt att motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunmäktiges sida. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar bifall till motionens 
beslutspunkter 1, 4 och 6; samt att motionens beslutspunkter 2, 3 
och 5 skall anses besvarade. 

Carina Sundbom (C), Agneta Hansson (V) samt Kenneth Fahlesson 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar att budgetberedningen uppdras att 
i budgetarbetet inför 2021 års budget ta ställning till och prioritera 
investeringar i ett tryggare Skellefteå, t.ex. genom fysiska hinder 
som runt torget och centrala gågator i Skellefteå; samt att 
motionen är därutöver, med hänvisning till säkerhetschefens 
tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad och föranleder inte 
någon ytterligare åtgärd från kommunmäktiges sida 

Agneta Hansson (V) yrkar avslag på Andreas Löwenhööks yrkande. 
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Beslutsgång 1 
Ordföranden 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 
voteringsproposition ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag 
röstar ja, den som stöder Markku Abrahamssons yrkande röstar 
nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 3 nej-röster, 7 ledamöter 
avstår från att rösta, 30 ledamöter är frånvarande. Hur var och en 
röstat framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Andreas Löwenhööks yrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

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

Omröstningsresultat 2 
 Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 9 nej-röster, 1 ledamot 
avstår från att rösta, 30 ledamöter är frånvarande. Hur var och en 
röstat framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 124 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 77 
Säkerhetschefens tjänsteskrivelse 2019-12-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-12-10 § 504 
Förvaltningen för support och lokalers tjänsteskrivelse 2019-08-29 
Motion 18/19 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Säkerhetschefen 
Motionärerna 
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Voteringslista § 101 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna 
Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria 
Granskär (S), Evelina Fahlesson (S), Maria Marklund (S), Jonna 
Lundgren (S), Lorents Burman (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Andersson (S), 
Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Christina Soldan (L),  
Linnea Öhman (MP). 
 
Nej röstar: 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Markus 
Sehlstedt (SD). 
 
Avstår från att rösta: 
Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), Anette Lindgren 
(M), Andreas Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), 
Shervin Ahmadzadeh (L), 
Charlotta Enqvist (KD). 
 
Frånvarande: 
Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina Lundmark (S), 
Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar (S), Emilia Ådin 
(S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Annica Bray (S). Valter 
Stenberg (S), Fredrik Stenberg (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren 
(S), 
Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 
Andersson (M), 
Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär Brubäcken (C), 
Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 
Gun-Britt Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD) 
Kerstin Olofsson (L), Stina Engström (L),  
Petter Ershag (KD), 
Hans Brettschneider (MP). 
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Voteringslista § 101 omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna 
Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria 
Granskär (S), Evelina Fahlesson (S), Maria Marklund (S), Jonna 
Lundgren (S), Lorents Burman (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Andersson (S), 
Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Christina Soldan (L),  
Linnea Öhman (MP). 
 
Nej röstar: 
Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), Anette Lindgren 
(M), Andreas Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), 
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD),  
 
Shervin Ahmadzadeh (L), 
 
Charlotta Enqvist (KD).  
 
Avstår från att rösta: 
Markus Sehlstedt (SD). 
 
Frånvarande: 
Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina Lundmark (S), 
Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar (S), Emilia Ådin 
(S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Annica Bray (S). Valter 
Stenberg (S), Fredrik Stenberg (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren 
(S), 
Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 
Andersson (M), 
Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär Brubäcken (C), 
Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 
Gun-Britt Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD) 
Kerstin Olofsson (L), Stina Engström (L),  
Petter Ershag (KD), 
Hans Brettschneider (MP). 
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§ 102 Motion av Christina Soldan (L) om 
uppdatering av riktlinjer för flaggning med 
mera (51/19) 
Dnr KS 2019-000859  109 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen ska uppdatera kommunens 

flaggningspolicy utifrån fattade beslut och eventuella 
regeländringar. 

2. Flaggningspolicyn ska publiceras på kommunens hemsida 
med åtföljande praktisk information.  

3. Motionen är därmed att anse som bifallen. 

Inlägg 
Christina Soldan (L) samt Andreas Löwenhöök (M) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har inkommit 
med en motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun uppdaterar 
riktlinjerna för flaggning enligt de beslut som fattades i 
kommunfullmäktige 2012 och 2013 och eventuellt ser över 
riktlinjerna så att de är aktuella i vår tid (beslutspunkt 1); samt att 
Skellefteå kommun publicerar riktlinjerna för flaggning, 
information om vem/vilken nämnd som har ansvaret för flaggning 
i kommunen samt information om de officiella flaggplatserna på 
kommunens hemsida (beslutspunkt 2). 

Kommunledningskontoret konstaterar att nuvarande 
flaggningspolicy antogs 2012 och att det beslut som togs 2013 
handlar om delegation i relation till policyn. Kommun-
ledningskontoret föreslår därför att en översyn av kommunens 
flaggningspolicy genomförs och att policyn efter översynen 
publiceras på kommunens hemsida. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen ska uppdatera 
kommunens flaggningspolicy utifrån fattade beslut och eventuella 
regeländringar; att flaggningspolicyn ska publiceras på 
kommunens hemsida med åtföljande praktisk information; samt 
att motionen är därmed att anse som bifallen. 
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Christina Soldan (L) samt Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 125 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 78 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-28 
Motion 51/19 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Kommunledningskontoret, utredningsstrateg 
Nämnden för support och lokaler, information 
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§ 103 Motion av Shervin Ahmadzadeh (L) om 
app för ökad trygghet (55/19) 
Dnr KS 2019-000889  109 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 
kompletteringar. 

Inlägg 
Sara Keisu (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har 
inkommit med en motion i vilken yrkas att Skellefteå kommun 
utreder möjligheten att lansera ovannämnda funktioner genom 
integrering i kommunens nuvarande app Mitt Skellefteå. De 
funktioner som avses är att kunna registrera en plats som upplevs 
som otrygg samt anmäla fel på gator, belysning, vegetation, 
klotter, mörka platser m m. 

I Skellefteå kommuns app Mitt Skellefteå finns alla de funktioner 
motionären föreslår, också möjlighet att koppla anmälningar till 
platser och att skicka bilder. Det som saknas är snabbval till 
larmfunktioner. Ett problem med appen är att just felanmälan kan 
upplevas något otydlig. Men genom att visa den funktionen på ett 
tydligare sätt kan motionärens förslag tillgodoses. Larm är 
grundfunktioner på mobiltelefoner och borde kunna uppfyllas av 
de tjänster som redan finns på alla telefoner. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att motionens förslag om 
tydliggörande av felanmälan i Mitt Skellefteå bifalls; samt att 
motionens övriga förslag avslås. 

Sara Keisu (S) yrkar att motionen återremitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för kompletteringar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sara Keisus yrkande om 
återremiss, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 79 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-03 
Motion 55/19 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 104 Motion av Micaela Löwenhöök (M) om 
krafttag mot otrygghet i Skellefteås offentliga 
rum bland annat genom kameraövervakning 
(33/19) 
Dnr KS 2019-000560  167 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till säkerhetschefens 

tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad. 

2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Inlägg 
Micaela Löwenhöök (M), Joakim Wallström (V), Felicia Lundmark 
(S), Charlotta Enqvist (KD), Markku Abrahamsson (SD), Linnea 
Öhman (MP), Tomas Teglund (S) samt Christina Soldan (L) yttrar 
sig. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Micaela Löwenhöök (M) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att kommunstyrelsen i 
samråd med förebyggande rådet får i uppdrag att utreda vilka 
områden i centrala Skellefteå där tryggheten skulle förstärkas 
genom kameraövervakning (beslutspunkt 1); att kommun-
styrelsen utreder möjligheterna att upprätta sådana kamera-
övervakningsområden (beslutspunkt 2); samt att kommun-
styrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att upprätta ett 
kameraövervakningssystem vid definierade områden om 
förutsättningar finns (beslutspunkt 3). 

Säkerhetschefen har yttrat sig över motion och redogör för 
förutsättningarna för kamerövervakning m m.  

Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
säkerhetschefens tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad; 
samt att motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 
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Micaela Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD) samt Markku 
Abrahamsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Joakim Wallström (V), Felicia Lundmark (S), Linnea Öhman (MP) 
samt Tomas Teglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar på följande tillägg till motionens 
förslag till beslut ”att materialet som kameraövervakningen 
samlar in, av integritetsmässiga skäl, inte ska lagras längre än vad 
lagen tillåter men heller inte längre än vad Skellefteåpolisen anser 
nödvändigt.” 

Beslutsgång 1 
Ordföranden 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 
voteringsproposition ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag 
röstar ja, den som stöder Micaela Löwenhööks m fl yrkande röstar 
nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 11 nej-röster, 30 
ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden meddelar att då kommunstyrelsens förslag vunnit 
bifall, Markku Abrahamssons tilläggsyrkande därmed har fallit och 
inte kommer att ställas under proposition 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 127 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 80 
Säkerhetschefens tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Motion 33/19 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Säkerhetschefen 
Motionäreren 
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Voteringslista § 104 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna 
Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria 
Granskär (S), Evelina Fahlesson (S), Maria Marklund (S), Jonna 
Lundgren (S), Lorents Burman (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Andersson (S), 
 
Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  
 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
 
Linnea Öhman (MP). 
 
Nej röstar: 
Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), Anette Lindgren 
(M), Andreas Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), 
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Markus 
Sehlstedt (SD). 
 
Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L),  
 
Charlotta Enqvist (KD). 
 
Frånvarande: 
Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina Lundmark (S), 
Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar (S), Emilia Ådin 
(S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Annica Bray (S). Valter 
Stenberg (S), Fredrik Stenberg (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren 
(S), 
Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 
Andersson (M), 
Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär Brubäcken (C), 
Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 
Gun-Britt Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD) 
Kerstin Olofsson (L), Stina Engström (L),  
Petter Ershag (KD), 
Hans Brettschneider (MP). 
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§ 105 Motion av Andreas Löwenhöök (M), 
Carina Sundbom (C), Christina Soldan (L) och 
Charlotta Enqvist (KD) om att inrätta ett 
personalutskott och avskaffa 
personalnämnden (1/20) 
Dnr KS 2020-000019  020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionens förslag överlämnas till den kommande 

översynen av kommunens politiska organisation inför 
kommande mandatperiod. 

2. Motionen är därmed att anse som besvarad och föranleder 
ingen ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Inlägg 
Maria Marklund (S), Andreas Löwenhöök (M), Markku 
Abrahamsson (SD), Carina Sundbom (C), Joakim Wallström (V), 
Agneta Hansson (V), Linnea Öhman (MP), Christina Soldan (L), 
Tomas Teglund (S), Håkan Andersson (C) samt Jeanette Velander 
(V) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M), Carina 
Sundbom (C), Christina Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD) har 
inkommit med en motion i vilken yrkas att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att inrätta ett personalutskott (beslutspunkt 1); att 
personalnämnden avskaffas och att nämndens frågor överförs till 
personalutskottet under kommunstyrelsen (beslutspunkt 2); att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till förändringar 
i reglementen och andra styrdokument för att möjliggöra 
förändringen av den politiska organisationen (beslutspunkt 3). 

Kommunledningskontoret föreslår att frågan prövas i kommande 
översyn av den politiska organisationen inför nästa 
mandatperiod. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsen föreslår att motionens förslag överlämnas till 
den kommande översynen av kommunens politiska organisation 
inför kommande mandatperiod; samt att motionen är därmed att 
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anse som besvarad och föranleder ingen ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Maria Marklund (S), Tomas Teglund (S) samt Jeanette Velander (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Löwenhöök (M), Markku Abrahamsson (SD), Carina 
Sundbom (C), Linnea Öhman (MP), Christina Soldan (L) samt 
Håkan Andersson (C) yrkar bifall till motionen. 

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

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

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster, 30 
ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-11 § 128 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-18 § 81 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-28 
Motion 1/20 

______________________________________________________ 

Skickas till: 
Kommunledningskontoret, utredningsstrateg 
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Voteringslista § 105 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna 
Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria 
Granskär (S), Evelina Fahlesson (S), Maria Marklund (S), Jonna 
Lundgren (S), Lorents Burman (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Andersson (S), 
 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
 
 
Nej röstar: 
Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), Anette Lindgren 
(M), Andreas Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), 
 
Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Markus 
Sehlstedt (SD). 
 
Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L),  
 
Charlotta Enqvist (KD),  
 
Linnea Öhman (MP). 
 
Frånvarande: 
Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina Lundmark (S), 
Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar (S), Emilia Ådin 
(S), Lars Lundmark (S), Daniel Enwall (S), Annica Bray (S). Valter 
Stenberg (S), Fredrik Stenberg (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren 
(S), 
Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 
Andersson (M), 
Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär Brubäcken (C), 
Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 
Gun-Britt Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD) 
Kerstin Olofsson (L), Stina Engström (L),  
Petter Ershag (KD), 
Hans Brettschneider (MP). 
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§ 106 Fyllnadsval av ersättare i 
gymnasienämnden efter Mustafa Bahman (S) 
Dnr KS 2020-000094  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
Jan Söderström (S) utses till ny ersättare i gymnasienämnden för 
tiden till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige konstaterade 2020-02-25 § 69 att Mustafa 
Bahmans (S) uppdrag som ersättare i gymnasienämnden har 
upphört samt att fyllnadsval förrättas vid ett senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-25 § 69 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Gymnasienämnden 
Support och lokaler, lönecenter 
Jan Söderström 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 
49(74) 

2020-03-31  
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 107 Fyllnadsval av ledamot i Skellefteå Kraft 
Fibernät AB 
Dnr KS 2019-000867  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
Roland Engström (L) utses till ledamot i styrelsen för Skellefteå 
Kraft Fibernät AB för tiden intill slutet av den bolagsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-28 § 24 att befria Glenn 
Wikman (L) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Skellefteå 
Kraft Fibernät AB, samt att fyllnadsval förrättas vid ett senare 
tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-28 § 24 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Roland Engström 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Kraft Fibernät AB 
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§ 108 Val av ägarombud i Skellefteå Kulturhus 
AB 
Dnr KS 2020-000269  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bengt Markstedt (S) utses till ägarens ombud på 

bolagsstämma i Skellefteå Kulturhus AB för tiden intill slutet 
av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

2. Andreas Löwenhöök (M) utses till ersättare för ägarens 
ombud på bolagsstämma i Skellefteå Kulturhus AB för tiden 
intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

Inlägg 
Johan Söderström (M) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige utser ombud för Skellefteå kommuns aktier 
på bolagsstämmor. Beslutet fattas normalt per mandatperiod.  

När kommunfullmäktige utsåg ombud för innevarande 
mandatperiod hade bildandet av Skellefteå Kulturhus AB ännu 
inte fullföljts, därför har inte hellre något ombud utsetts. Det finns 
därför anledning att utse ett ombud. 

Yrkanden 
Bengt Markstedt (S) har nominerats som ägarens ombud på 
bolagsstämma i Skellefteå Kulturhus AB för tiden intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Johan Söderberg (M) nominerar Andreas Löwenhöök (M) som 
ersättare för ombudet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna och finner att 
kommunfullmäktige bifaller desamma. 

Beslutsunderlag 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2020-03-30 
______________________________________________________ 
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Skickas till: 
Bengt Markstedt 
Andreas Löwenhöök 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Skellefteå Kulturhus AB 
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§ 109 Avsägelse från Maja Lundström (S) av 
uppdraget som ersättare i styrelsen för 
Västerbottensteatern AB och eventuellt 
fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000149  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maja Lundström (S) befrias från uppdraget som ersättare i 

styrelsen för Västerbottensteatern AB. 

2. Farida Jonsson (S) utses till ny ersättare i styrelsen för 
Västerbottensteatern AB för tiden intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maja Lundström 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maja Lundström 
Farida Jonsson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Västerbottensteatern AB 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 
53(74) 

2020-03-31  
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 110 Avsägelse från Cecilia Roos (S) av 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 
och eventuellt fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000152  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Cecilia Roos (S) befrias från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

2. Boel Berggren (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen 
en för tiden till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Cecilia Roos (S) har avsagt sig uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Cecilia Roos 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Cecilia Roos 
Boel Berggren 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Kommunstyrelsens sekretariat 
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§ 111 Avsägelse från Stefan Hofverberg (S) av 
uppdraget som ledamot i för- och 
grundskolenämnden och eventuellt 
fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000207  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Stefan Hofverberg (S) befrias från uppdraget som ledamot i 

för- och grundskolenämnden. 

2. Fyllnadsval förrättas vid ett senare tillfälle. 

Sammanfattning 
Stefan Hofverberg (S) har avsagt sig uppdrag som ledamot i för- 
och grundskolenämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Stefan Hofverberg 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Stefan Hofverberg 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
För- och grundskolenämnden 
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§ 112 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ledamot och 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen och eventuellt 
fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000053  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdragen som ledamot 

och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till ny ledamot i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 2022-12-31. 

3. Evelina Fahlesson (S) utses till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot och 1:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Kommunstyrelsens sekretariat 
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§ 113 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ledamot och vice ordförande i 
Skellefteå Stadshus AB och eventuellt 
fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000056  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdraget som ledamot i 

och vice ordförande för styrelsen för Skellefteå Stadshus 
AB. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till ny ledamot i styrelsen för 
Skellefteå Stadshus AB tiden för tiden intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

3. Evelina Fahlesson (S) utses till ny vice ordförande i i 
styrelsen för Skellefteå Stadshus AB tiden för tiden intill 
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot och 
vice ordförande i styrelsen för Skellefteå Stadshus AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Skellefteå Stadshus AB 
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§ 114 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ledamot och ordförande i 
personalnämnden och eventuellt fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000057  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdragen som ledamot i 

och ordförande för personalnämnden. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till ny ledamot i 
personalnämnden för tiden till och med 2022-12-31. 

3.  Evelina Fahlesson (S) utses till ny ordförande i 
personalnämnden för tiden till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot och 
ordförande i personalnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund  
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Personalnämnden 
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§ 115 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ledamot och ordförande i 
gemensam nämnd för drift av personalsystem 
och eventuellt fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000059  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdragen som ledamot i 

och ordförande för gemensam nämnd för drift av 
personalsystem. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till ny ledamot i gemensam 
nämnd för drift av personalsystem för tiden till och med 
2022-12-31. 

3. Evelina Fahlesson (S) utses till ny ordförande i gemensam 
nämnd för drift av personalsystem för tiden till och med 
2022-12-31. 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i och 
ordförande för gemensam nämnd för drift av personalsystem. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund  
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
Arvidsjaurs kommun 
Malå kommun 
Norsjö kommun 
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§ 116 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ledamot och vice ordförande i 
krisledningsnämnden och eventuellt 
fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000060  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdragen som ledamot i 

och vice ordförande för krisledningsnämnden. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till ny ledamot i 
krisledningsnämnden för tiden till och med 2022-12-31. 

3.  Evelina Fahlesson (S) utses till ny vice ordförande i 
krisledningsnämnden för tiden till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i och 
vice ordförande för krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Kommunstyrelsens sekretariat 
Säkerhetschefen 
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§ 117 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ombud i Skellefteå IH 
Fastigheter AB och eventuellt fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000061  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdraget som ombud på 

bolagsstämma i Skellefteå IH Fastigheter AB från och med 
2020-08-01. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till nytt ombud på 
bolagsstämma i Skellefteå IH Fastigheter AB från och med 
2020-08-01 och intill slutet av den bolagstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdraget som ombud på 
bolagsstämma i Skellefteå IH Fastigheter AB.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund  
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå IH Fastigheter AB 
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§ 118 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ombud i Skellefteå IH Holding 
AB och eventuellt fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000062  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdraget som ombud på 

bolagsstämma i Skellefteå IH Holding AB från och med 
2020-08-01. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till nytt ombud på 
bolagsstämma i Skellefteå IH Holding AB från och med 
2020-08-01 och intill slutet av den bolagstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdraget som ombud på 
bolagsstämma i Skellefteå IH Holding AB  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund  
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå IH Holding AB 
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§ 119 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ombud i Skellefteå Industrihus 
AB och eventuellt fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000063  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdraget som ombud på 

bolagsstämma i Skellefteå Industrihus AB från och med 
2020-08-01. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till nytt ombud på 
bolagsstämma i Skellefteå Industrihus AB från och med 
2020-08-01 och intill slutet av den bolagstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdraget som ombud på 
bolagsstämma i Skellefteå Industrihus AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund  
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå IH Industrihus AB 
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§ 120 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ombud i Stinsen Skellefteå AB 
och eventuellt fyllnadval 
Dnr KS 2020-000065  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdraget som ombud på 

bolagsstämma i Stinsen Skellefteå AB från och med 2020-
08-01. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till nytt ombud på 
bolagsstämma i Stinsen Skellefteå AB från och med 2020-
08-01 och intill slutet av den bolagstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdraget som ombud på 
bolagsstämma i Stinsen Skellefteå AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund  
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Stinsen Skellefteå AB 
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§ 121 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ersättare för ombud i 
Skellefteå buss AB och eventuellt fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000066  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdraget som ersättare 

för ombud på bolagsstämma i Skellefteå buss AB från och 
med 2020-08-01. 

2.  Evelina Fahlesson (S) utses till ny ersättare för ombud 
på bolagsstämma i Skellefteå buss AB från och med 2020-
08-01 och intill slutet av den bolagstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare för 
ombud på bolagsstämma i Skellefteå buss AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund (S) 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Buss AB 
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§ 122 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ombud i Fastighetsbolaget 
Tärnan AB och eventuellt fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000067  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdraget som ombud på 

bolagsstämma i Fastighetsbolaget Tärnan AB från och med 
2020-08-01. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till nytt ombud på 
bolagsstämma i Fastighetsbolaget Tärnan AB från och med 
2020-08-01 och intill slutet av den bolagstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdraget som ombud på 
bolagsstämma  i Fastighetsbolaget Tärnan AB . 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Fastighetsbolaget Tärnan AB 
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§ 123 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ombud i Hedensbyn GAFF 
Holding AB och eventuellt fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000068  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdraget som ombud på 

bolagsstämma i Hedensbyn GAFF Holding AB från och med 
2020-08-01. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till nytt ombud på 
bolagsstämma i Hedensbyn GAFF Holding AB från och med 
2020-08-01 och intill slutet av den bolagstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Hedensbyn GAFF Holding AB 
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§ 124 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ledamot och ordförande i 
Stiftelsen Rönnbäret och eventuellt 
fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000058  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdraget som ledamot i, 

och ordförande för, Stiftelsen Rönnbäret. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till ny ledamot i, och ordförande 
för, Stiftelsen Rönnbäret. 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i, och 
ordförande för, Stiftelsen Rönnbäret. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Stiftelsen Rönnbäret 
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§ 125 Avsägelse från Maria Marklund (S) av 
uppdraget som ledamot i Stiftelsen Science 
Center och eventuellt fyllnadsval 
Dnr KS 2020-000069  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Marklund (S) befrias från uppdraget som ledamot i 

Stiftelsen Science Center. 

2. Evelina Fahlesson (S) utses till ny ledamot i Stiftelsen 
Science Center. 

Sammanfattning 
Maria Marklund (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Stiftelsen Science Center. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Marklund 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Maria Marklund 
Evelina Fahlesson 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Stiftelsen Science Center 

 
 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 
69(74) 

2020-03-31  
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 126 Avsägelse från Inger Andersson-Öberg 
(L) av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr KS 2020-000252  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Inger Andersson-Öberg (L) befrias från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

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

Sammanfattning 
Inger Andersson-Öberg (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Inger Andersson-Öberg 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Inger Andersson-Öberg 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
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§ 127 Avsägelse från Gun-Britt Holmlund (SD) 
av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 
Dnr KS 2020-000262  102 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Gun-Britt Holmlund (SD) befrias från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

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

Sammanfattning 
Gun-Britt Holmlund (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Gun-Britt Homlund 
______________________________________________________ 

Skickas till: 
Gun-Britt Holmlund 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, ansvarig för Troman 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
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§ 128 Anmälan av delegationsbeslut till 
kommunfullmäktige 2020-03-31 
Dnr KS 2020-000221  101 

Dnr 2020-000 187 

Bygg- och miljönämndens beslut 2020-02-26 § 52 Detaljplan för 
fastigheten Burvik 25:10 inom kommundelen Bureå 

 

Dnr 2020 - 000 186 

Bygg- och miljönämndens beslut 2020-02-26 § 53 Detaljplan för 
Burträsk-Gammelbyn 54:2 samt del av Burträsk-Gammelbyn 20:17 

______________________________________________________ 
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§ 129 Remisser till kommunfullmäktige 2020-
03-31 
Dnr KS 2020-000222  101 

Dnr 2020-000 140 

Motion av Andreas Löwenhöök (M) och Anette Lindgren (M) om en 
väg in – mottagning för missbrukande ungdomar (5/20) 

 

Dnr 2020-000 143 

Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Christina 
Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD) om mål om mindre 
barngrupper i förskolan (6/20) 

 

Dnr 2020-000 170 

Motion av Carina Sundbom (C), Håkan Andersson (C), Maria 
Bernsson (C), Kjell Bergmark (C) och Anna From-Lindkvist (C) om 
att ta fram ett förslag på regelverk för Lagen om valfrihetssystem 
(LOV) inom Skellefteås hemtjänst (7/20) 

 

Dnr 2020-000171 

Motion av Shervin Ahmadzadeh (L) om att professionalisera 
mentorskapet – för lärarna och elevernas skull (8/20) 

 

Dnr 2020-000 172 

Motion av Shervin Ahmadzadeh (L) om utfasning av 
engångsartiklar i plast med mera (9/20) 

 

Dnr 2020-000 211 

Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Christina 
Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD) om osund konkurrens i 
Skellefteå kommun (10/20) 
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Dnr 2020-000 216 

Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Christina 
Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD) om Åklagarmyndighet i 
Skellefteå kommun (11/20) 

 

Dnr 2020-000 233 

Motion av Stina Engström (L) om att kameraövervakning inte får 
ersätta fysisk närvaro vid vak i livets slutskede (12/20) 

______________________________________________________ 
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§ 130 Delgivningar till kommunfullmäktige 
2020-03-15 
Dnr KS 2020-000223  101 

Dnr 2020-000 125 

Länsstyrelsen beslut 2020-03-06 där Peter Stensmar (S) utses till 
ny ledamot och Svetlana Hornberg (S) utses till ny ersättare i 
kommunfullmäktige.  

 

Dnr 2020-000 168 

Länsstyrelsen beslut 2020-03-06 där Inger Andersson-Öberg (L) 
utses till ny ersättare i kommunfullmäktige.  

______________________________________________________ 

 
 

 


