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§ 131 Parentation över bortgången medlem av 

kommunfullmäktige 

Dnr KS 2020-000339  009 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att ersättaren i 

kommunfullmäktige Per Björnbom (SD) har gått bort.  

Den avlidnes minne hedras men en tyst minut. 

______________________________________________________ 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 

6(65) 

2020-04-28  

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 132 Revisorerna har ordet 

Dnr KS 2020-000035  101 

Sammanfattning 

Förtroenderevisionens ordförande Thomas Lundström (L) 

informerar om granskningen av årsredovisningen 2019, samt 

redogör för revisionens ställningstaganden. 

______________________________________________________ 
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§ 133 Revisionsberättelse 2019 

Dnr KS 2020-000311  007 

Kommunfullmäktiges beslut 

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Revisionens ordförande Tomas Lundström föredrar 

revisionsberättelsen.  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och 

fullmäktigeberedning i Skellefteå kommun har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt 

är rättvisande, samt att styrelsens och nämndernas interna 

kontroll har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer sammantaget 

att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella målen. Resultatet för god ekonomisk hushållning är 

svårbedömt. 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

styrelse, nämnder och beredning samt de enskilda ledamöterna i 

dessa organ. Revisionen tillstyrker även att fullmäktige godkänner 

kommunens årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 

Redogörelse för revisorernas granskning år 2019 

______________________________________________________ 
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§ 134 Skellefteå kommuns årsredovisning 2019 

inklusive nämndernas resultatöverföring 2019 

Dnr KS 2020-000290  042 

Kommunfullmäktige beslut 

1. Skellefteå kommuns årsredovisning 2019 godkänns. 

2. Bedömningen om god ekonomisk hushållning godkänns. 

3. Förslag till resultatöverföring drift och investering 2019 

samt interna enheters egna kapital godkänns. 

4. Skellefteå kommuns delårsrapport i april 2020 får redovisas 

i reducerad form och tillfälligt avvika från fullmäktiges 

principer om delårsrapporternas innehåll. Rapporten måste 

dock minst innehålla ett ekonomiskt delårsbokslut samt en 

förenklad ekonomisk prognos för helåret. 

Inlägg 

Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M), Hans Brettschneider 

(MP) samt Katarina Larsson (C) yttrar sig. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sammanställt årsbokslut och års-

redovisning för Skellefteå kommun gällande räkenskapsåret 2019, 

inklusive förslag till resultatöverföring av nämndernas över- och 

underskott 2019. 

Årsredovisningen beskriver i huvudsak den verksamhet och 

ekonomi som Skellefteå kommun har haft under 2019. Det finns 

också prognoser över de närmaste åren som togs fram i slutet på 

2019 och tidigt i början på 2020. Dessa prognoser har inte tagit 

hänsyn till den Corona-pandemi som brutit ut i början på 2020. 

Pandemin kommer att få en mycket stor påverkan på hela 

världsekonomin och inte minst den svenska ekonomin. Den 

kommer även att kraftigt påverka de svenska kommunernas 

verksamhet och ekonomi. Samtidigt har staten under våren 2020 

tagit ett antal beslut om nya statsbidrag till kommuner och 

regioner. Bedömningen är att kommunen tidigast i delårs-

rapporten i augusti 2020 kommer att kunna göra en tidig prognos 

över vilken påverkan Coronapandemin kan komma att få på 

kommunens ekonomi och verksamhet. Av den anledningen samt 

för att underlätta för nämnder och bolag att hantera den 
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uppkomna Corona-krisen föreslår kommunstyrelsen att 

delårsrapporten i april får lämnas in i reducerad form (tillfälligt 

avsteg från kommunens styrprinciper), dvs. endast med ett 

ekonomiskt delårsbokslut samt en förenklad ekonomisk prognos 

för helåret. 

Det samlade resultatet för Skellefteå kommunkoncern uppgår 

2019 till 200 miljoner kronor, vilket är drygt 200 miljoner kronor 

lägre än 2018. Skellefteå Kraft AB redovisar enskilt ett resultat före 

bokslutsdispositioner och skatt på 304 miljoner kronor, vilket 

understiger budget med 39 miljoner kronor. Anledningen är att 

produktionsvolymen inom vattenkraft är 175 GWh lägre samt att 

elpriserna varit lägre. Produktionsvolymen beror dels på lägre 

ingående volym i magasinen vid årets början, och dels på sämre 

tillrinning under året. I början av januari inträffade också två 

större störningar inom vindkraftsproduktionen. Tillsammans med 

svaga vindar, låga elcertifikats- och elpriser har vindkraften också 

genererat ett lägre resultat. Årets värdering av fastigheter och 

anläggningar har också resulterat i nedskrivningar som har större 

omfattning jämfört med föregående år, vilket pressat 

koncernresultatet neråt. Skelleftebostäder AB redovisar ett 

resultat på 132 miljoner kronor, vilket överstiger budget med 30 

miljoner kronor. 

Kommunen, exklusive bolag, redovisar ett ekonomiskt resultat på 

60 miljoner kronor. Fullmäktige beslutade under 2019 att skjuta 

till extra medel till för- och grundskolenämnden motsvarande 60 

miljoner kronor för att nämnden skulle klara av att täcka den 

negativa prognos som uppstått i början på året. Det beslutet 

innebar att fullmäktiges ursprungliga resultatbudget på 70 

miljoner kronor justerades ner till 10 miljoner kronor. 

Kommunens resultat på 60 miljoner kronor innebär därför en 

positiv avvikelse mot den reviderade budgeten med 50 miljoner 

kronor. 

Nämndernas skattefinansierade verksamhet redovisar ett 

underskott på 4 miljoner kronor. Tre nämnder har inte klarat av 

att redovisa sina kostnader inom tilldelad budget, 

gymnasienämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt bygg- och 

miljönämnden. 

För gymnasienämnden har kostnaderna för elevresor ökat under 

året, till stor del som en följd av omläggningen av kollektivtrafiken 

i kommunen. Ersättningen från Migrationsverket har också 
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minskat i förhållande till föregående år. För samhälls-

byggnadsnämnden blev vinterväghållningen kostsam under året 

med många plogsvängar med omfattande snöbortforsling och 

halkbekämpning. 

Övriga nämnder redovisar överskott eller kostnader i nivå med 

fastställd budget. Den skattefinansierade verksamheten 

belastades även med överskjutande kostnader under 2019 då 

nämnderna till viss del använde sin resultatöverföring från 

tidigare år. Överföringen fungerar som nämndernas interna egna 

kapital, vilket innebär att om den är lägre vid årets slut än vid 

årets början så uppstår en kostnad som belastar kommunens 

resultat. Trots detta klarar kommunen av att redovisa ett 

ekonomiskt resultat på 60 miljoner kronor. Detta beror i huvudsak 

på förändrad redovisningsprincip för anteciperad utdelning med 

40 miljoner kronor. Kommunens resultat vägs också upp av ett 

något högre sammantaget uttag (14 mnkr) från Skellefteå Kraft 

jämfört med budget. Kommunens skatteintäkter och statsbidrag 

hade också ett något bättre utfall jämfört med budget. 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk 

balans. Huvudprincipen vid avstämning är att intäkterna ska 

överstiga kostnaderna och att realisationsvinster samt 

orealiserade vinster i värdepapper inte ska inräknas i intäkterna 

då avstämningen görs. Av årsredovisningen framgår att 

kommunen klarar kommunallagens krav på ekonomisk balans då 

balanskravsresultatet uppgår till 40 miljoner kronor. I årsbokslutet 

för 2019 föreslås ingen avsättning till resultatutjämningsreserv 

(RUR) då det inte finns något resultat att avsätta som överstiger 1 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag efter avdrag 

för reavinster. I Skellefteå kommun uppgår den samlade 

resultatutjämningsreserven till 48 miljoner kronor 

Kommunallagen reglerar att alla kommuner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Kommunfullmäktige i 

Skellefteå har fastställt särskilda riktlinjer för vad som är god 

ekonomisk hushållning i Skellefteå kommun där det bl.a. ingår ett 

antal finansiella mål. I bokslut 2019 lever kommunen upp till 

samtliga finansiella mål gällande resultat, soliditet och inlåning. 

Kommunen har också under 2019 haft en oförändrad 

kommunalskatt samt en ökande andel av kommunens kostnader 

som täcks av intäkter från taxor och avgifter, vilket följer de 

fastställda riktlinjerna. Det enda finansiella mål som kommunen 

inte levt upp till är likviditetsmålet (kortsiktiga 
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betalningsförmågan). Där har kommunen medvetet, då det nu är 

fördelaktigare och ger en lägre kostnad, istället valt att inte ligga 

med överlikviditet utan istället använda sig av kreditlimiten på 

checkkontot. 

Kommunen har även en god uppfyllelse av verksamhetsmålen 

även om avstämningen pekar på ett antal förbättringsområden. 

Bedömningen stärks också av att nämnder och bolag i sina 

verksamhetsberättelser redovisar en god efterlevnad av 

definierade uppdrag och mål i reglementen och ägardirektiv. Den 

samlade bedömningen är därför att kommunen haft en god 

ekonomisk hushållning i sina verksamheter under 2019. 

Nämnderna ska enligt huvudregeln ta med sig eventuell avvikelse 

från årets driftbudget till nästkommande år. Syftet med 

överföringen är att, genom en ökad flexibilitet, stimulera till en 

effektiv resursanvändning. Överföringsbeloppen beslutas alltid av 

fullmäktige som även kan besluta om eventuella avsteg från 

huvudregeln. För investeringsprojekt är huvudregeln att så länge 

projektet pågår förs oförbrukade investeringsanslag över till 

nästkommande år. 

Förslaget till resultatöverföring gällande driften i den 

skattefinansierade verksamheten uppgår till 137 miljoner kronor  

Detta är 22 miljoner kronor lägre än överföringen 2018. 

Överföringen kan komma att påverka kommunens resultat 

negativt år 2020 om överföringen till år 2021 blir mindre än 

överföringen till år 2020. Utöver överföringen av överskott 

föreslås även att vissa nämnder och verksamheter får täckning för 

vissa underskott som uppstått under 2019. Det handlar om för- 

och grundskolenämnden (underskott för skolskjutsar), 

gymnasienämnden (underskott för elevresor och kostnader för 

nyanlända), samt teknisk nämnd (hela underskottet för 

vinterväghållningen). Samtliga av dessa underskott har redan 

belastat kommunens resultat 2019. 

När det gäller de taxefinansierade verksamheterna och de interna 

serviceenheternas över- och underskott regleras dessa via 

verksamheternas egna kapital samt vatten- och 

avloppverksamhetens (VA-verksamheten) skuld till VA-kollektivet. 

Nämnden för support och lokaler har stora underskott för 

omstrukturering inom fastighetsavdelningen och även underskott 

inom IT-avdelningen. I förslaget förslås att dessa underskott täcks 

till största delen. 
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De investeringsanslag som föreslås överföras till 2020 uppgår till 

619 miljoner kronor, vilket överstiger förra årets överföring med 

252 miljoner kronor. Samtliga av de investeringsmedel som 

föreslås överföras är redan finansierade i kommunens 

finansieringsplan. 

Yrkanden 

Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå kommuns årsredovisning 

2019 godkänns; att bedömningen om god ekonomisk hushållning 

godkänns; att förslag till resultatöverföring drift och investering 

2019 samt interna enheters egna kapital godkänns; samt att 

Skellefteå kommuns delårsrapport i april 2020 får redovisas i 

reducerad form och tillfälligt avvika från fullmäktiges principer om 

delårsrapporternas innehåll. Rapporten måste dock minst 

innehålla ett ekonomiskt delårsbokslut samt en förenklad 

ekonomisk prognos för helåret. 

Lorents Burman (S) 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 2020-04-07 § 201 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-02 

Skellefteå kommuns årsredovisning 2019, inklusive bilagor: 

Bilaga 1: Nämnder och bolag 

Bilaga 2: Resultatöverföring driftbudget 

Bilaga 3: Resultatöverföring investeringsbudget 

Bilaga 4: Specifikation eget kapital, interna enheter 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Samtliga nämnder 

Skellefteå Stadshus AB 

Skellefteå Museum AB 

Västerbottensteatern AB 

Skellefteå Science City AB 

Visit Skellefteå AB 

Kommunledningskontoret, finans och juridik 
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§ 135 Ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning 

Dnr KS 2020-000312  007 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedning samt de 

enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 

2019 års förvaltning 

Jäv 

De ledamöter som har uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och 

fullmäktigeberedning deltar inte i behandlingen av ärendet i de 

delar som omfattar de organ i vilka de har uppdrag.  

Sammanfattning 

Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen att styrelse, 

nämnder och fullmäktigeberedning samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Revisorerna 

Samtliga nämnder 

Demokratiberedningen 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 

14(65) 

2020-04-28  

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 136 Nämndernas årsrapporter 2019 

Dnr KS 2020-000121  042 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nämndernas årsrapporter 2019 godkänns. 

Inlägg 

Katarina Larsson (C), Evelina Fahlesson (S) samt Jeanette Velander 

(V) yttrar sig. 

Sammanfattning 

Nämnderna har upprättat årsrapporter för år 2019.  

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2019 för bygg- och miljönämnd, fritidsnämnd, för- och 

grundskolenämnd, gemensam måltidsnämnd, gemensam nämnd 

för drift av personalsystem, gymnasienämnd, konsumentnämnd, 

kulturnämnd, kommunstyrelse, nämnd för support och lokaler, 

personalnämnd, socialnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, 

valnämnd, överförmyndarnämnd 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Samtliga nämnder 
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§ 137 Detaljplan för Björnsholmen inom 

stadsdelen Bockholmen (Stackgrönnan), 

antagande 

Dnr KS 2020-000188  214 

Kommunfullmäktiges beslut 

Detaljplan för Björnsholmen inom stadsdelen Bockholmen 

(Stackgrönnan) antas enligt bygg- och miljönämndens förslag 

2020-02-26 § 51. 

Inlägg 

Agneta Hansson (V), Micaela Löwenhöök (M) samt Evelina 

Fahlesson (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämndens beslutade 2020-02-26 § 51 att föreslå 

kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för 

Björnsholmen inom stadsdelen Bockholmen (Stackgrönnan).  

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder av småskalig 

karaktär samt en småbåtshamn med möjlighet till båtförvaring på 

land under vinterhalvåret. Småbåtshamnen ger en ökad allmän 

tillgänglighet till ön och Innerviksfjärdarnas naturreservat. Planen 

syftar till att skapa möjligheter för en attraktiv boendemiljö med 

närhet till både natur, hav och stadens servicefunktioner.  

Vegetationen på ön ska värnas för att ta hänsyntill naturmiljön 

och vegetationen inom naturreservat får inte skadas. Därmed ska 

områden inom kvartersmarken för bostäder som inte är avsedda 

att bebyggas hållas som öppna ytor, gräsmatta, skogsmark etc. 

Yrkanden 

Kommunstyrelsen föreslår att detaljplan för Björnsholmen inom 

stadsdelen Bockholmen (Stackgrönnan) antas enligt bygg- och 

miljönämndens förslag 2020-02-26 § 51. 

Evelina Fahlesson (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 2020-04-07 § 176 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-25 § 126 

Bygg- och miljönämndens protokoll 2020-02-26 § 51 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse daterad: 2020-02-06 

Planprogram 2017-03-20 

Miljökonsekvensbeskrivning 2019-08-27 

Granskningsutlåtande 2020-02-24 

Planbeskrivning 2020-02-06 

Plankarta februari 2020 

Fågel- och djurvärdesinventering 2019-04-05 

MIFO fas 1-utredning 2019-04-05 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 

 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 

17(65) 

2020-04-28  

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 138 Detaljplan för Majorskan 15 inom 

serviceorten Ursviken, antagande 

Dnr KS 2020-000277  214 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Majorskan 15 inom 

serviceorten Ursviken enligt bygg- och miljönämndens beslut 

2020-03-26 § 77. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-03-26 § 77 att föreslå 

kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för Majorskan 

15 inom serviceorten Ursviken. 

Syftet med detaljplanen är att bekräfta användningen av befintliga 

bostäder samt skapa förutsättningar för ytterligare lägenheter i 

nytt hus inom fastigheten Majorskan 15. I detaljplanen prövas 

även möjligheten till centrumverksamhet i bottenvåningen, 

exempelvis café, samlingslokal etc. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 199 

Bygg- och miljönämndens protokoll 2020-03-26 § 77 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-03-05 

Granskningsutlåtande 2020-03-05 

Planbeskrivning 2020-03-05 

Plankarta mars 2020 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 
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§ 139 Uppdrag att i samarbete med 

Västerbottens läns landsting utreda behovet 

av ett hospice i Skellefteå 

Dnr KS 2020-000204  770 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-

05-26. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2018-02-13 § 36 gett socialnämnden i 

uppdrag att tillsammans med Region Västerbotten utreda 

behovet av ett hospice i Skellefteå. Uppdraget grundar sig i en 

motion från Stina Engström (L) och Olof Hasslow (L) i vilken de 

föreslår att Skellefteå kommun, tillsammans med Västerbottens 

läns landsting (nuvarande Region Västerbotten), utreder behovet 

av ett hospice i Skellefteå liknande Axlagården i Umeå. 

Region Västerbotten (tidigare Västerbottens läns landsting) har 

också behandlat en motion från Carin Hasslow (L) om att ”Utreda 

tillsammans med Skellefteå kommun möjligheten att öppna 

särskilda palliativa vårdplatser i Skellefteå”. Inga möjligheter att 

lösa uppdraget av ett hospice liknande Axlagården i Umeå har 

framkommit i diskussionerna mellan parterna men både Region 

Västerbotten och Vård och omsorg ser andra lösningar på bra 

vård i livets slutskede och vill arbeta vidare med dessa. Vård och 

omsorg har bland annat lyft frågan i samarbetsgruppen HÖK som 

har påbörjat en kartläggning för att analysera hur Region 

Västerbotten och Vård och omsorgsavdelningen arbetar med 

detta. Kartläggningen och förslag till förbättringar beräknas vara 

klar under våren 2020. 

Socialnämnden beslutade därför 2020-02-27 § 40 att föreslå 

kommunfullmäktige ge nämnden i uppdrag att fortsätta lösa 

behoven av vård i livets slutskede på andra sätt än i form av ett 

hospice, då diskussionerna med Region Västerbotten inte har lett 

till någon lösning. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 177 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-25 § 127 

Socialnämndens protokoll 2020-02-27 § 40 

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-12-18 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-13 § 36 

______________________________________________________ 
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§ 140 Utökning av budget för hotell intill 

kulturhuset, Skellefteå IH Fastigheter AB 

Dnr KS 2020-000272  107 

Kommunfullmäktiges beslut 

Investeringsbudget för hotell invid kulturhuset utökas med 50 

miljoner kronor. 

Reservation 

Micaela Löwenhöök (M), Johan Söderberg (M), Anette Lindgren 

(M), Andreas Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), Magnus 

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

Charlotta Enqvist (KD), samt Hans Brettschneider (MP) reserverar 

sig mot beslutet enligt följande: ”En aktuell slutkostnadsprognos 

visar att kulturhusprojektet har en budgetavvikelse på -60 

miljoner kronor, varav ca -26 miljoner kronor avser hotelldelen. 

Skellefteå Industrihus AB vill därför utöka budgetramen för 

hotellprojektet med 50 miljoner kronor. 

Vi vänder oss mot beslutet av att utöka budgetramen. Vi anser att 

investeringsprojektets avvikelser får hanteras vid projektets 

slutavstämning. 

En ramökning, som väl överstiger den aktuella avvikelsen, ger inte 

incitament till effektiviseringar och restriktivitet med ekonomiska 

kostnadsökningar. 

Mot denna bakgrund säger vi nej till att utöka Skellefteå 

Industrihus budgetram för hotellprojektet.” 

Inlägg 

Andreas Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD), Hans 

Brettschneider (MP), Linda Strandberg (SD), Lorents Burman (S) 

samt Johan Söderberg (M) yttrar sig.  

Sammanfattning 

Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2020-03-17 § 30 att 

föreslå kommunfullmäktige utöka investeringsbudgeten för hotell 

invid kulturhuset med 50 miljoner kronor. Styrelsen hänvisade till 

att budgeten, 450 miljoner kronor, fastställdes 2018 utan att 

beslut om någon form för indexering av beloppet. 
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Yrkanden 

Kommunstyrelsen föreslår att investeringsbudget för hotell invid 

kulturhuset utökas med 50 miljoner kronor.  

Andreas Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD), Hans 

Brettschneider (MP), Linda Sandberg (SD) samt Johan Söderberg 

(M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Lorents Burman (S) 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 24 ja-röster och 11 nej-röster, 30 

ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 

denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 200 

Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2020-03-17 § 30 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Skellefteå Stadshus AB 

Kommunledningskontoret, finans och juridik 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 

22(65) 

2020-04-28  

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

  

 

Voteringslista § 140 
Ja röstar: 

Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna Lundström (S), 

Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas 

Teglund (S), Emilia Ådin (S), Daniel Enwall (S), Evelina Fahlesson (S), 

Annica Bray (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Daniel 

Ådin (S), Gunilla Andersson (S), Bertil Almgren (S) 

 

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

 

Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C), Maria Bernsson (C), 

Håkan Andersson (C),  

 

Shervin Ahmadzadeh (L). 

 

Nej röstar: 

Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), Anette Lindgren 

(M), Andreas Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), 

 

Magnus Bergmark (SD), Markus Sehlstedt (SD) Linda Strandberg 

(SD), 

 

Christina Soldan (L),  

 

Charlotta Enqvist (KD),  

 

Hans Brettschneider (MP). 

 

Frånvarande: 

Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina 

Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar 

(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Maria Marklund (S), 

Lars Lundmark (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik Stenberg (S), Mats 

Ekman (S),  

Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 

Andersson (M), 

Oscar Wellman (C), Pär Brubäcken (C), Kjell Bergmark (C), 

Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD) 

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

Petter Ershag (KD), 

Linnea Öhman (MP). 
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§ 141 Serviceassistenttjänster inom Skellefteå 

kommun 2020-2024 

Dnr KS 2019-000815  030 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Verksamheten med serviceassistenttjänster förlängs till att 

gälla under perioden 2020-01-01—2024-12-31.  

2. Målsättningen med 20 serviceassistenter inom kommunen 

kvarstår. Om och när detta mål uppnås gäller att nya 

anställningar sker först när en tidigare anställning har 

avslutats.  

3. Gymnasienämnden är ansvarig för verksamheten. 

Inlägg 

Christina Soldan (L) samt Felicia Lundmark (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 

Gymnasienämnden beslutade 2019-11-18 § 150 att lämna förslag 

till kommunfullmäktige angående fortsättning av nuvarande 

verksamhet med serviceassistenter.  

Bakgrunden är att i februari 2016 beslutade kommunstyrelsen att 

under en försöksperiod på fyra år anställa upp till 20 

serviceassistenter inom Skellefteå kommun. Platserna skulle vara 

reserverade för unga med funktionsnedsättning och föregås av en 

utvecklingsanställning. Försöksverksamheten riktades främst till 

unga som hade lämnat gymnasiesärskolan eller som bedömdes 

ha motsvarande funktionsnedsättning som en elev inom 

gymnasiesärskolan. 

Kostnaderna för tjänsterna skulle solidariskt bäras av alla 

förvaltningar utom Kommunhälsan. I beslutsunderlaget framgick 

att formerna för och finansieringen av fortsättningen skulle 

utvärderas och fastställas hösten 2018. I januari 2019 beslutade 

kommunstyrelsen att försöksverksamheten skulle fortsätta 

ytterligare ett år och att slutgiltigt beslut om fortsättningen skulle 

ske hösten 2019. Kommunstyrelsen uppdrog åt ansvarig nämnd 

för arbetsmarknadsfrågor, dvs gymnasienämnden, att ta beslut 

om fortsättningen. 

Gymnasienämndens uppfattning är att serviceassistenttjänsterna 

är ett bra sätt att skapa enklare arbeten för en grupp ungdomar 
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som har mycket svårt att konkurrera på den reguljära 

arbetsmarknaden. Detta är en positiv insats inte bara för 

individen utan även för Skellefteå kommun i stort. 

Gymnasiekontoret, enheten för arbetsmarknad gör bedömningen 

att det är svårt att permanenta verksamheten då formerna 

fortfarande kan behöva justeras. Längden på den fortsatta 

verksamheten bör uppgå till fem år och följas upp årligen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-28 § 12 att återremittera 

ärendet till gymnasienämnden för att tydliggöra ambitionerna 

med verksamheten.  

Gymnasienämnden beslutade 2020-02-27 § 27 föreslå 

kommunfullmäktige att målsättningen är att 20 personer löpande 

ska vara anställda inom kommunen som serviceassistenter, samt 

att verksamheten skall gälla 2020-01-01 – 2024-12-31. Nämnden 

vill ha ansvaret för verksamheten. 

Yrkanden 

Kommunstyrelsen föreslår att verksamheten med service-

assistenttjänster förlängs till att gälla under perioden 2020-01-

01—2024-12-31; att målsättningen med 20 serviceassistenter 

inom kommunen kvarstår. Om och när detta mål uppnås gäller att 

nya anställningar sker först när en tidigare anställning har 

avslutats; samt att gymnasienämnden är ansvarig för 

verksamheten. 

Christina Soldan (L) 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 2020-04-07 § 178 

Gymnasienämndens protokoll 2020-02-27 § 27 

Utbildning och arbetsmarknads tjänsteskrivelse 2020-02-11 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 § 23 

Gymnasienämndens protokoll 2019-11-18 §150 

Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2019-10-18 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, finans och juridik 
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§ 142 Investering i utbildningsmiljöer för 

yrkesutbildningar 

Dnr KS 2020-000292  614 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. 10 miljoner kronor anslås till investering i utbildningsmiljöer 

för automatiserad industriutbildning för Komvux och 

Yrkeshögskola. 

2. Investeringen finansieras ur kommunens 

finansieringsbudget 2020. 

3. Samtliga driftkostnader hanteras inom gymnasienämndens 

ram. 

Sammanfattning 

Vuxenutbildningens och Yrkeshögskolans expansion av 

yrkesutbildning riktade mot automatiserad industriproduktion 

förutsätter tillgång till utbildningsmiljöer och teknisk utrustning i 

form av ett Automationslab och ett Torrum. Utbildningarna startar 

under hösten 2020.  

Leveranstider av utrustningen är för närvarande stund cirka 30 

veckor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 202 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03 

Gymnasienämndens beslut 2020-04-02 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Gymnasienämnden 

Kommunledningskontoret, finans och jurdik 
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§ 143 Justering av taxor och avgifter 2020, 

fritidsnämnden 

Dnr KS 2020-000142  806 

Kommunfullmäktiges beslut 

Taxor och avgifter inom fritidsnämndens ansvarsområde fastställs 

enligt nämndens förslag 2019-12-19 § 189. 

Sammanfattning 

Fritidsnämnden beslutade 2019-12-19 § 189 att föreslå 

kommunfullmäktige fastställa nya taxor för nämndens 

verksamhetsområden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 181 

Fritidsnämndens protokoll 2020-12-19 § 189 

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-12 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Fritidsnämnden 
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§ 144 Uppräkning av fritidsklubbstaxa, för- 

och grundskolenämnden 

Dnr KS 2020-000205  620 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fritidsklubbstaxan fastställs till 300 kronor per månad. 

2. Taxan tas ut från och med den månad då barnet blir 

inskrivet. 

3. Vid uppsägning av plats och debitering av avgift gäller 

samma regler som för fritidshem. 

Sammanfattning 

För- och grundskolenämnden bedriver sedan hösten 2012 

fritidsklubb för barn 10–12 år. Fritidsklubbstaxan har varit 

oförändrad sedan kommunfullmäktiges beslut att taxan skulle 

införas 2013. 

Idag är taxan 100 kronor/månad. Ingen uppräkning har skett 

sedan taxan infördes. 

För- och grundskolenämnden beslutade 2020-02-26 § 9 att föreslå 

att taxan räknas upp till 300 kr/månad. Detta innebär att den nya 

avgiften är 60 % av den lägsta avgiften för fritidshem (493 

kronor/månad). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 182 

För- och grundskolenämndens protokoll 2020-02-26 § 9 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

För- och grundskolenämden 
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§ 145 Taxa för räddningstjänsten 2020 

Dnr KS 2020-000169  170 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Räddningstjänstens taxor fastställs enligt 

samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-17 § 24. 

2. De nya taxorna börjar gälla från och med 2020-05-01. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslutade 2020-02-17 § 24 att till 

kommunfullmäktige överlämna förslag till nya taxor för 

räddningstjänsten. 

Räddningstjänstens taxor består av två delar, en taxa som 

tillämpas för räddningstjänstens externa arbeten som inte är att 

hänföra till räddningstjänst utan för uthyrning av lokaler och 

utlåning av materiel, samt taxebestämmelser som rör 

räddningstjänstens myndighetsärenden inom ramen för Lag om 

skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva 

varor (LBE). 

Räddningstjänstens taxa för arbeten, uthyrning och utlåning samt 

taxan för LSO och LBE fastställdes senast 2017-10-01 av 

kommunfullmäktige, baserat på 2015 och 2016 års prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). Taxan föreslås för 2020 förändras 

enligt PKV för 2019 som publicerades på Sveriges Kommuner och 

Regioners (SKR) hemsida 2019-12-17. Procentsatsen är där 

angiven till 2,4% för 2019. SKR rekommenderar att det index som 

ska användas är eftersläpande för att åstadkomma bättre 

exakthet. Inför 2020, till exempel, ska man använda indexet för 

2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 183 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-17 § 24 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07 

Förslag till taxor 

______________________________________________________ 
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Skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 146 Redovisning av medborgarförslag 

Dnr KS 2020-000258  101 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen noteras. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13, § 275, att 

kommunfullmäktiges beslut 2007-02-27 § 41 samt 2009-01-27 § 3 

upphävs, vilket innebär att medborgarförslagsinstitutet i 

Skellefteå kommun upphör från och med 2018-12-01. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2009-01-27, § 3, ska redovisning 

av de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att 

förslagen väcktes i fullmäktige redovisas i fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. I den redovisningen ska även 

nämndernas beslut av besvarade medborgarförslag ingå. 

Det finns inga obesvarade medborgarförslag. Redovisning av 

besvarade medborgarförslag bifogas. I och med denna 

redovisning är samtliga nämnders beslut gällande 

medborgarförslag redovisade. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 190 

Support och lokalers tjänsteskrivelse 2020-03-20 

Redovisning av besvarade medborgarförslag 

______________________________________________________ 

 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Kommunfullmäktige PROTOKOLL 

Sida 

32(65) 

2020-04-28  

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 147 Förteckning över motioner som inte är 

slutbehandlade 

Dnr KS 2020-000250  101 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen noteras. 

Inlägg 

Charlotta Enqvist (KD) Yttrar sig. 

Sammanfattning 

Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade har 

upprättats. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 191 

Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade 

______________________________________________________ 
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§ 148 Rapport om ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2019 

Dnr KS 2020-000200  700 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten noteras. 

Sammanfattning 

Kommunerna 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 till revisorerna 

och i avidentifierad form till kommunfullmäktige. 

Socialnämnden rapporterar att när kvartal 4 2019 var slut fanns 

det 42 beslut som inte hade verkställts inom tre månader vilket är 

en minskning med 12 från föregående kvartal. Vård och 

omsorgsavdelningen (VoO) har 22 beslut (11 pojkar/män och 11 

flickor/kvinnor), Individ och familjeomsorgen (IFO) har 19 beslut 

(13 pojkar/män och 6 flickor/kvinnor) och Stöd och service (SSF) 

har 1 beslut (1 pojke/man och 0 flicka/kvinna) som inte verkställts 

inom tre månader. 

4 ärenden som var rapporterade som ej verkställda kvartal 3 har 

avslutats under kvartal 4 2019. 

40 ärenden som var rapporterade som ej verkställda kvartal 3 har 

verkställts under kvartal 4 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 179 

Socialnämndens protokoll 2020-02-27 § 33 

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-31 

______________________________________________________ 
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§ 149 Rapport om ej verkställda beslut enligt 

lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), kvartal 4, 2019 

Dnr KS 2020-000201  700 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten noteras. 

Sammanfattning 

Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda 

gynnande beslut enligt lagn 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 4 fanns det 21 

beslut, varav 12 berör män/pojkar och 9 berör flickor/kvinnor, 

som inte verkställts inom tre månader. Det är en minskning med 

16 beslut mot föregående kvartal. Under kvartalet har 20 beslut, 

som tidigare rapporterats in som ej verkställda samt 1 uppehåll 

verkställts. 5 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. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 180 

Socialnämndens protokoll 2020-02-27 § 34 

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-12-19 

______________________________________________________ 
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§ 150 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 

1. Frågan om hur Skellefteå kommun på övergripande nivå 

ska arbeta med jämställdhetsfrågorna vägs in i pågående 

arbete med översyn av kommunens utvecklingsstrategi 

Skellefteå 2030. Jämställdhetsarbetet kommer att 

genomsyra 2030-arbetet i enlighet med CEMR-

deklarationen som Skellefteå kommun undertecknat 

tillsammans med 107 övriga kommuner i Sverige. 

2. Frågan om ett jämställdhetsutskott hanteras i kommande 

översyn av kommunens politiska organisation inför nästa 

mandatperiod. 

3. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 

kommunfullmäktiges sida. 

Inlägg 

Agneta Hansson (V), Carina Sundbom (C), Micaela Löwenhöök (M), 

Lorents Burman (S), Katarina Larsson (C), Jeanette Velander (V), 

Hans Brettschneider (MP), Felicia Lundmark (S) samt Emilia Ådin 

(S) yttrar sig. 

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 re4gelbundet 

(beslutspunkt 2); samt att kommunen samlar 

jämställdhetskompetens 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. 
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Yrkanden 

Kommunstyrelsen föreslår att frågan om hur Skellefteå kommun 

på övergripande nivå ska arbeta med jämställdhetsfrågorna vägs 

in i pågående arbete med översyn av kommunens 

utvecklingsstrategi Skellefteå 2030. Jämställdhetsarbetet kommer 

att genomsyra 2030-arbetet i enlighet med CEMR-deklarationen 

som Skellefteå kommun undertecknat tillsammans med 107 

övriga kommuner i Sverige; att frågan om ett jämställdhetsutskott 

hanteras i kommande översyn av kommunens politiska 

organisation inför nästa mandatperiod; samt att motionen 

föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges 

sida. 

Agneta Hansson (V), Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C) 

samt Jeanette Velander (V) yrkar bifall till motionen. 

Lorents Burman (S), Hans Brettschneider (MP), Felicia Lundmark 

(S) samt Emilia Ådin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 

samt Agneta Hansons 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 Agneta Hansons m fl yrkande röstar nej” 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 8 nej-röster, 30 

ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 

denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 123 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-05 

Motion 42/19 

______________________________________________________ 
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Skickas till: 

Motionärerna 

Kommunledningskontoret, utredningsstrateg 

Kommunledningskontoret, kommundirektör 
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Voteringslista § 150 
Ja röstar: 

Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna Lundström (S), 

Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas 

Teglund (S), Emilia Ådin (S), Daniel Enwall (S), Evelina Fahlesson (S), 

Annica Bray (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Daniel 

Ådin (S), Gunilla Andersson (S), Bertil Almgren (S) 

 

Johan Söderberg (M), Anette Lindgren (M), Andreas Löwenhöök 

(M), Stefan Anundi (M), 

 

Magnus Bergmark (SD), Markus Sehlstedt (SD) Linda Strandberg 

(SD), 

 

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

 

Charlotta Enqvist (KD),  

 

Hans Brettschneider (MP). 

 

Nej röstar: 

Micaela Löwenhöök (M), 

 

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

 

Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C), Maria Bernsson (C), 

Håkan Andersson (C), 

 

Frånvarande: 

Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina 

Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar 

(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Maria Marklund (S), 

Lars Lundmark (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik Stenberg (S), Mats 

Ekman (S),  

Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 

Andersson (M), 

Oscar Wellman (C), Pär Brubäcken (C), Kjell Bergmark (C), 

Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD) 

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

Petter Ershag (KD), 

Linnea Öhman (MP). 
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§ 151 Motion av Charlotta Enqvist (KD) om 

urinscreening av ungdomar (23/19) 

Dnr KS 2019-000235  761 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

Reservation 

Charlotta Enqvist (KD), Maria Bernsson (C), Anette Lindgren (M), 

Christina Soldan (L), Katarina Larsson (C) samt Andreas 

Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslut till förmån för egna 

yrkanden. 

Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), 

Carina Sundbom (C), Håkan Andersson (C) samt Shervin 

Ahmadzadeh (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Charlotta Enqvists m fl yrkande. 

Inlägg 

Charlotta Enqvist (KD), Maria Bernsson (C), Iosif Karambotis (S), 

Anette Lindgren (M), Håkan Andersson (C), Christian Soldan (L), 

Katarina Larsson (C), Jeanette Velander (V), Andreas Löwenhöök 

(M), Felicia Lundmark (S) samt Bertil Almgren (S) yttrar sig.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har 

inkommit med en motion i vilken föreslås att socialnämnden 

snarast hittar en lösning som möjliggör urinscreening av 

minderåriga efter dagtid.  

Socialnämnden beslutade 2020-01-30 § 14 att föreslå 

kommunfullmäktige avslå motionen, med hänvisning till 

upprättad länsrutin samt att drogtester är Regions Västerbottens 

ansvarsområde. 

Yrkanden 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Charlotta Enqvist (KD), Maria Bernsson (C), Anette Lindgren (M), 

Christina Soldan (L), Katarina Larsson (C) samt Andreas 

Löwenhöök (M) yrkar bifall till motionen. 
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Iosif Karambotis (S), Jeanette Velander (V), Felicia Lundmark (S) 

samt Bertil Almgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 

samt Charlotta Enqvists 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 Charlotta Enqvists m fl yrkande röstar 

nej”. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 15 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 2020-04-07 § 185 

Socialnämndens protokoll 2020-01-30 § 14 

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-25 

Dokument ”Länsrutin - Handläggningsrutiner vid risk- eller 

missbruk hos barn och ungdomar Västerbotten”  

Motion 23/19 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Motionären 

Socialnämnden 
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Voteringslista § 151 
Ja röstar: 

Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna Lundström (S), 

Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas 

Teglund (S), Emilia Ådin (S), Daniel Enwall (S), Evelina Fahlesson (S), 

Annica Bray (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Daniel 

Ådin (S), Gunilla Andersson (S), Bertil Almgren (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), Katarina Larsson (C), Maria Bernsson (C), 

 

Magnus Bergmark (SD), Markus Sehlstedt (SD) Linda Strandberg 

(SD), 

 

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

 

Charlotta Enqvist (KD),  

 

Hans Brettschneider (MP). 

 

Avstår från att rösta: 

Håkan Andersson (C). 

 

Frånvarande: 

Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina 

Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar 

(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Maria Marklund (S), 

Lars Lundmark (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik Stenberg (S), Mats 

Ekman (S),  

Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 

Andersson (M), 

Oscar Wellman (C), Pär Brubäcken (C), Kjell Bergmark (C), 

Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD) 

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

Petter Ershag (KD), 

Linnea Öhman (MP). 
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§ 152 Motion av Sara Keisu (S) om 

fysioterapeut inom elevhälsan (46/19) 

Dnr KS 2019-000807  624 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalls. 

Inlägg 

Sara Keisu (S), Christina Soldan (L), Katarina Larsson (C), Hans 

Brettschneider (MP), Jeanette Velander (V), Emilia Ådin (S) samt 

Joakim Wallström (V) yttrar sig. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Sara Keisu (S) har inkommit med 

en motion i vilken föreslås att uppdra till för- och grundskole-

nämnden att undersöka vilka möjligheter som finns för att 

stimulera till ökad fysisk aktivitet för elever där möjligheten att 

tillföra fysioterapeutkompetens i elevhälsan ingår i utredningen.  

För- och grundskolenämnden beslutade 2020-02-26 § 20 att 

föreslå att motionen bifalls.  

Yrkanden 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. 

Sara Keisu (S), Jeanette Velander (V), Emilia Ådin (S) samt Hans 

Brettschneider (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Christina Soldan (L) samt Katarina Larsson (C) yrkar avslag på 

motionen. 

Hans Brettschneider (MP) yrkar att ärendet skall återremitteras för 

framtagande av kostnadskalkyl. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer proposition på Hans Brettschneiders yrkande 

om återremiss, och finner att kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända 

voteringsproposition ”Den som stöder att ärendet skall avgöras i 

dag röstar ja, den som stöder Hans Brettschneiders yrkande om 

återremiss röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 1 

Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 10 nej-röster, 31 

ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 

denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 

samt Christina Soldans 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 Christina Soldans m fl yrkande röstar 

nej”. 

Omröstningsresultat 2 

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 2020-04-07 § 186 

För- och grundskolenämndens protokoll 2020-02-26 § 20 

Utbildning och arbetsmarknads tjänsteskrivelse 2020-01-07 

Motion 46/19 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Motionären 

För- och grundskolenämnden 
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Voteringslista § 152 omröstningsresultat 1  
Ja röstar: 

Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna Lundström (S), 

Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas 

Teglund (S), Emilia Ådin (S), Daniel Enwall (S), Evelina Fahlesson (S), 

Annica Bray (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Daniel 

Ådin (S), Gunilla Andersson (S), Bertil Almgren (S) 

 

Katarina Larsson (C),  

 

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

 

Magnus Bergmark (SD), Markus Sehlstedt (SD) Linda Strandberg 

(SD), 

 

Charlotta Enqvist (KD).  

 

Nej röstar: 

Johan Söderberg (M), Anette Lindgren (M), Andreas Löwenhöök 

(M), Stefan Anundi (M), 

 

Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C), Maria Bernsson (C), 

Håkan Andersson (C),  

 

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

 

Hans Brettschneider (MP). 

 

Frånvarande: 

Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina 

Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar 

(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Maria Marklund (S), 

Lars Lundmark (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik Stenberg (S), Mats 

Ekman (S),  

Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 

Andersson (M), Micaela Löwenhöök (M), 

Oscar Wellman (C), Pär Brubäcken (C), Kjell Bergmark (C), 

Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD) 

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

Petter Ershag (KD), 

Linnea Öhman (MP). 
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Voteringslista § 152 omröstningsresultat 2  
Ja röstar: 

Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna Lundström (S), 

Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas 

Teglund (S), Emilia Ådin (S), Daniel Enwall (S), Evelina Fahlesson (S), 

Annica Bray (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Daniel 

Ådin (S), Gunilla Andersson (S), Bertil Almgren (S) 

 

Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), 

 

Magnus Bergmark (SD), Markus Sehlstedt (SD) Linda Strandberg 

(SD), 

 

Hans Brettschneider (MP). 

 

Nej röstar: 

Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), Anette Lindgren 

(M), Andreas Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), 

 

Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C), Maria Bernsson (C), 

Håkan Andersson (C),  

 

Joakim Wallström (V), 

 

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

 

Charlotta Enqvist (KD).  

 

Frånvarande: 

Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina 

Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar 

(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Maria Marklund (S), 

Lars Lundmark (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik Stenberg (S), Mats 

Ekman (S),  

Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 

Andersson (M),  

Oscar Wellman (C), Pär Brubäcken (C), Kjell Bergmark (C), 

Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD) 

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

Petter Ershag (KD), 

Linnea Öhman (MP). 
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§ 153 Motion av Håkan Andersson (C), Hans 

Brettschneider (MP) och Katarina Larsson (C) 

om att arbetsmiljöpolicyn ska fastställas av 

kommunfullmäktige (48/19) 

Dnr KS 2019-000824  026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalls. 

Inlägg 

Evelina Fahlesson (S), Håkan Andersson (C), Hans Brettschneider 

(MP) samt Katarina Larsson (C) yttrar sig. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Andersson (C), Hans 

Brettschneider (MP) och Katarina Larsson (C) har inkommit med 

en motion i vilken föreslås att arbetsmiljöpolicyn i fortsättningen 

ska fastställas av kommunfullmäktige, istället som idag vara 

delegerad till personalnämnden. 

Personalnämnden beslutade 2020-03-04 § 27 att föreslå att 

motionen avslås, med hänvisning till att fördelarna med att 

arbetsmiljöpolicyn med dess nuvarande placering i 

personalnämnden visar på vikten att arbetsgivarfrågor är viktiga i 

Skellefteå kommun, då nämnden ansvarar för ett specialiserat 

område och har direkt närhet till verksamheten och kan gå 

djupare in i frågorna.  

Yrkanden 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Evelina Fahlesson (S), Håkan Andersson (C), Hans Brettschneider 

(MP) samt Katarina Larsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 

samt Evelina Fahlessons m fl yrkande var för sig, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Evelina Fahlessons m yrkande. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 187 

Personalnämndens protokoll 2020-03-04 § 27 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24 

Motion 48/19 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Personalnämnden 

Motionärerna 
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§ 154 Motion av Håkan Andersson (C), Hans 

Brettschneider (MP) och Katarina Larsson (C) 

om att uppdatera arbetsmiljöpolicyn (49/19) 

Dnr KS 2019-000825  026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen är, med hänvisning till personalnämndens 

yttrande, att betrakta som besvarad. 

2. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 

kommunfullmäktigs sida. 

Inlägg 

Håkan Andersson (C), Hans Brettschneider (MP), Evelina Fahlesson 

(S), Andreas Löwenhöök (M) samt Katarina Larsson (C) yttrar sig. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Andersson (C), Hans 

Brettschneider (MP och Katarina Larsson (C) har inkommit med en 

motion i vilken föreslås att arbetsmiljöpolicyn ska tillföras ett mål 

om att kommunens arbetsplatser/arbetsmiljö ska präglas av 

öppenhet och inkludering (beslutspunkt 1); samt att 

arbetsmiljöpolicyn ska tillföras ett mål om att kommunen som 

arbetsgivare ska främja personalens fysiska, psykiska och sociala 

hälsa (beslutspunkt 2). 

Personalnämnden beslutade 2020-03-04 § 28 att föreslå att 

motionen skall anses som besvarad med hänvisning till att 

synpunkterna från motionärerna kommer att beaktas i 

kommande översyn av arbetsmiljöpolicyn.  

I debatten påpekas att det i kommunstyrelsens protokoll anges att 

Andreas Löwenhöök (M) yrkat bifall till motionen, vilket är en 

felaktig uppgift. 

Yrkanden 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 

personalnämndens yttrande, att betrakta som besvarad; samt att 

motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 

kommunfullmäktigs sida. 
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Håkan Andersson (C), Hans Brettschneider (MP) samt Katarina 

Larsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Evelina Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 

samt Håkan Anderssons 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 Håkan Anderssons m fl yrkande röstar 

nej”. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 10 nej-röster, 30 

ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 

denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 188 

Personalnämndens protokoll 2020-03-04 § 28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17 

Motion 49/19 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Motionärerna 
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Voteringslista § 154 
Ja röstar: 

Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna Lundström (S), 

Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas 

Teglund (S), Emilia Ådin (S), Daniel Enwall (S), Evelina Fahlesson (S), 

Annica Bray (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Daniel 

Ådin (S), Gunilla Andersson (S), Bertil Almgren (S) 

 

Johan Söderberg (M), Anette Lindgren (M), Andreas Löwenhöök 

(M), Stefan Anundi (M), 

 

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

 

Christina Soldan (L), , Shervin Ahmadzadeh (L). 

 

Nej röstar: 

Micaela Löwenhöök (M), 

 

Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C), Maria Bernsson (C), 

Håkan Andersson (C),  

 

Magnus Bergmark (SD), Markus Sehlstedt (SD) Linda Strandberg 

(SD), 

 

Charlotta Enqvist (KD),  

 

Hans Brettschneider (MP). 

 

Frånvarande: 

Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina 

Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar 

(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Maria Marklund (S), 

Lars Lundmark (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik Stenberg (S), Mats 

Ekman (S),  

Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 

Andersson (M), 

Oscar Wellman (C), Pär Brubäcken (C), Kjell Bergmark (C), 

Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD) 

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

Petter Ershag (KD), 

Linnea Öhman (MP). 
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§ 155 Motion av Andreas Löwenhöök (M), 

Johan Söderberg (M) och Stefan Anundi (M) 

om att kommunen inte ska ordna boplatser 

för EU-migranter (2/20) 

Dnr KS 2020-000041  269 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

Reservation 

Andreas Löwenhöök (M), Micaela Löwenhöök (M) samt Markus 

Sehlstedt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

yrkanden. Kaisa Edström (M), Anette Lindgren (M), Steafan Anundi 

(M), Magnus Bergmark (SD) samt Linda Strandberg (SD) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Inlägg 

Andreas Löwenhöök (M), Markus Sehlstedt (SD), Lorents Burman 

(S), Micaela Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD), Carina 

Sundbom (C), Hans Brettschneider (MP), Shervin Ahmadzadeh (L), 

Magnus Nilsson (S) samt Evelina Fahlesson (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M), Johan 

Söderberg (M) och Stefan Anundi (M) har inkommit med en 

motion i vilken föreslås att den illegalt ordnade boplatsen för EU-

migranter ska rivas och upphöra (beslutspunkt 1); att Skellefteå 

kommun ska följa lagar och regler vad gäller illegala bosättningar 

och avhysningar (beslutspunkt 2); samt att Skellefteå kommun 

inte ska iordningsställa särskilt anvisade boplatser för EU-

migranter på kommunal mark (beslutspunkt 3). 

Kommunledningskontoret anför att det i Skellefteå kommun finns 

ett antal etableringar av utsatta EU-medborgare som lever under 

mycket knappa förhållanden som inte alls uppfyller sanitära och i 

övrigt rimligt tillfredsställande villkor. Bedömningen har varit att 

den aktuella boplatsen är en enkel och praktisk lösning under 

nuvarande förhållanden. 
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Yrkanden 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Andreas Löwenhöök (M), Markus Sehlstedt (SD), Micaela 

Löwenhöök (M) samt Charlotta Enqvist (KD), yrkar bifall till 

motionen.  

Lorents Burman (S), Carina Sundbom (C), Shervin Ahmadzadeh (L) 

samt Evelina Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Markus Sehlstedt (SD) yrkar på följande tillägg till motionen "Att 

kommunen avvecklar alla olagliga bosättningar som används för 

uppehälle i strid med de direktiv som grundlägger den fria 

rörligheten" (tilläggsyrkande 1) samt "att kommunen aktivt 

motarbetar nyetablering av bosättningar som syftar till att kringgå 

direktiven för den fria rörligheten" (tilläggsyrkande 2). 

Beslutsgång 1 

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 kommunstyrelsen förslag 

röstar ja, den som stöder Andreas Löwenhööks m fl yrkande 

röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 

Vid omröstningen avges 24 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. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden meddelar att då kommunstyrelsens förslag vunnit 

bifall, Markus Sehlstedts tilläggsyrkanden därmed har fallit och 

inte kommer att ställas under proposition 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 189 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-05 

Motion 2/20 

______________________________________________________ 
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Skickas till: 

Motionärerna 
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Voteringslista § 155 
Ja röstar: 

Magnus Nilsson (S), Annamaria Hedlund (S), Anna Lundström (S), 

Felicia Lundmark (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas 

Teglund (S), Emilia Ådin (S), Daniel Enwall (S), Evelina Fahlesson (S), 

Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 

Andersson (S), Bertil Almgren (S) 

 

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

 

Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C), Maria Bernsson (C), 

Håkan Andersson (C),  

 

Christina Soldan (L), Shervin Ahmadzadeh (L). 

 

Nej röstar: 

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

Andreas Löwenhöök (M), Stefan Anundi (M), 

 

Magnus Bergmark (SD), Markus Sehlstedt (SD) Linda Strandberg 

(SD), 

 

Charlotta Enqvist (KD). 

 

Avstår från att rösta: 

Hans Brettschneider (MP). 

 

Frånvarande: 

Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Carina 

Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Peter Stensmar 

(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Maria Marklund (S), 

Lars Lundmark (S), Jonna Lundgren (S), Fredrik Stenberg (S), Mats 

Ekman (S), Annica Bray (S), 

Kaisa Edström (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Henry 

Andersson (M), 

Oscar Wellman (C), Pär Brubäcken (C), Kjell Bergmark (C), 

Lova Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V) 

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD) 

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

Petter Ershag (KD), 

Linnea Öhman (MP). 
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§ 156 Fyllnadsval av ledamot i för- och 

grundskolenämnden 

Dnr KS 2020-000207  102 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nuvarande ersättaren Klas Bergman (S) utses till ledamot i 

för- och grundskolenämnden för tiden till och med 2022-12-

31. 

2. Kenth Jacobsson (S) utses till ersättare i för- och 

grundskolenämnden för tiden till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-31 § 111 att befria Stefan 

Hofverberg (S9 från uppdraget som ledamot i för- och 

grundskolenämnden, samt att fyllnadsval förrättas för senare vid 

ett senare tillfälle.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-31 § 111 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Kenth Jacobsson 

Klas Bergman 

Support och lokaler, lönecenter 

Kommunledningskontoret, ansvarig för lönecenter 

För- och grundskolenämnden 
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§ 157 Fyllnadsval av ersättare i Skellefteå 

nödhjälpsstiftelse 

Dnr KS 2020-000127  102 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-

05-26. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-25 § 77 att befria Erik 

Vikström (S) från uppdraget som ersättare i styrelsen för 

Skellefteå nödhjälpsstiftelse, samt att fyllnadsval förrättas vid ett 

senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-25 § 77 

______________________________________________________ 
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§ 158 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 

Dnr KS 2020-000126  102 

Kommunfullmäktiges beslut 

Cecilia Roos (S) utses till ersättare i socialnämnden för tiden till 

och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-25 § 76 att befria Erik 

Vikström (S) från uppdraget som ersättare i socialnämnden, samt 

att fyllnadsval förrättas vid ett senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-25 § 76 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Cecilia Roos 

Support och lokaler, lönecenter 

Kommunledningskontorert, ansvarig för lönecenter 

Socialnämnden 
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§ 159 Avsägelse från Dick Hellman (M) av 

uppdraget som ersättare i gemensam nämnd 

för drift av personalsystem och eventuellt 

fyllnadsval 

Dnr KS 2020-000295  102 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Dick Hellman (M) befrias från uppdraget som ersättare i 

gemensam nämnd för drift av personalsystem. 

2. Andreas Löwenhöök (M) utses till ersättare i gemensam 

nämnd för drift av personalsystem för tiden till och med 

2022-12-31. 

Sammanfattning 

Dick Hellman (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

gemensam nämnd för drift av personalsystem 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Dick Hellman 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Dick Hellman 

Andreas Löwenhöök 

Support och lokaler, lönecenter 

Kommunledningskontorert, ansvarig för lönecenter 

Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
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§ 160 Avsägelse från Kristoffer Bygdemark (M) 

av uppdraget som ersättare i nämnden för 

support och lokaler och eventuellt fyllnadsval 

Dnr KS 2020-000293  102 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kristoffer Bygdemark (M) befrias från uppdraget som 

ersättare i nämnden för support och lokaler. 

2. Peter Karlstén (M). utses till ersättare i nämnden för 

support och lokaler för perioden fram till 2022-12-31. 

Sammanfattning 

Kristoffer Bygdemark (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

nämnden för support och lokaler 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Kristoffer Bygdemark 

______________________________________________________ 

Skickas till: 

Kristoffer Bygdemark 

Peter Karlstén 

Support och lokaler, lönecenter 

Kommunledningskontorert, ansvarig för lönecenter 

Nämnden för support och lokaler 
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§ 161 Ändrad representation i styrelser i hel- 

och delägda bolag, Skellefteå Kraft AB 

Dnr KS 2020-000275  102 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Staffan Holmström befrias från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Skellefteå Kraft Elnät AB. 

2. Frank Larsgård utses till ledamot i styrelsen för Skellefteå 

Kraft Elnät AB för tiden intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

3. Jan Bardell befrias från uppdraget som ordförande för och 

ledamot i styrelsen för Energiservice Skellefteå AB. 

4. Magnus Öberg befrias från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Energiservice AB. 

5. Anders Järvelä till ordförande för och ledamot i styrelsen för 

Energiservice Skellefteå AB för tiden intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

6. Maria Vikström Öman och Fredrik Jonsson utses till 

ledamöter i styrelsen för Energiservice Skellefteå AB för 

tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 

val till kommunfullmäktige. 

7. Roland Engström befrias från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Skellefteå Kraft Fibernät AB. 

8. Annica Bray och Tomas Karlsson utses till ledamöter i 

styrelsen för Skellefteå Kraft Fibernät AB för tiden intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

9. Anders Järvelä befrias från uppdraget som ordförande för 

och ledamot i styrelsen för BlaikenVind AB. 

10. Helén Olofsson befrias från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för BlaikenVind AB. 

11. Stefan Skarp utses till ordförande för och ledamot i 

styrelsen för BlaikenVind AB för tiden intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 
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12. Marina Markström och Stefan Forsgren utses till ledamöter 

i styrelsen för BlaikenVind AB för tiden intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

13. Anders Järvelä befrias från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Skellefteälvens vattenregleringsföretag. 

14. Stefan Forsgren befrias från uppdraget som suppleant i 

styrelsen för Skellefteälvens Vattenregleringsföretag. 

15. Stefan Forsgren utses till ledamot i styrelsen för 

Skellefteälvens vattenregleringsföretag för tiden intill slutet 

av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

16. Anders Järvelä utses till suppleant i styrelsen för 

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag för tiden intill slutet 

av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

17. Anders Järvelä befrias från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Skellefteå Kraft Industry Locations AB. 

18. Joachim Nordin utses till ledamot i styrelsen för Skellefteå 

Kraft Industry Locations AB för tiden intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

19. Anders Järvelä befrias från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Nordic Industry Locations AB. 

20. Joachim Nordin utses till ledamot i styrelsen för Nordic 

Industry Locations AB för tiden intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

21. Anders Järvelä befrias från uppdraget som suppleant i 

styrelsen för Charge-Amps AB. 

22. Erik Jonsson utses till suppleant i styrelsen för Charge-Amps 

AB för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2020-03-17 § 39 att 

till kommunfullmäktige överlämna ett av styrelsen i Skellefteå 
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Kraft AB upprättat förslag till ändrad sammansättning av styrelser 

i bolag inom Skellefteå Kraft-koncernen.  

Beslutsunderlag 

Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2020-03-17 § 39 

______________________________________________________ 
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Skickas till: 

Kommunledningskontoret, ansxvarig för Troman 

Support och lokaler, lönecenter 

Skellefteå Stadshus AB 
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§ 162 Remisser till kommunfullmäktige 2020-

04-28 

Dnr KS 2020-000313  101 

Några remisser har inte överlämnats till kommunfullmäktige. 

______________________________________________________ 
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§ 163 Delgivningar till kommunfullmäktige 

2020-04-28 

Dnr KS 2020-000314  101 

Dnr 2020-310 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, inspektion hos den gemensamma 

överförmyndarnämnden för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arvidsjaur 

och Arjeplog 

Dnr 2020-252 

Länsstyrelsen i Västerbottens län, beslut om ny ersättare i 

kommunfullmäktige 

Dnr 2020-2g2 

Länsstyrelsen i Västerbottens län, beslut om ny ledamot och ny 

ersättare i kommunfullmäktige 

Dnr 2020-298 

Skrivelse om upphörande av vänortssamarbet, Tallin – Skellefteå 

Dnr 2020-283 

Revisionens granskning av organisation, ansvar och befogenheter 

i gemensamma nämnder 

Dnr 2019-1 

Kammarrätten i Sundsvall, beslut om avvisande av överklagande,  

______________________________________________________ 

 

 

 


