
 PROTOKOLL 1 (138) 
 2018-12-18 
 
Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00 – 12.30, 13.30 – 15.35,  

15.40 – 18.55, 19.05 – 20.10 
 
Beslutande 

 
Övriga deltagande 

Se sidan 2 Johan Forssell, sekreterare 
Maria Berggren, förhandlingschef bi, § 323 
Dick Hellman (M), revisionens ordförande, § 311 

  
 
 

  
 

 
Justerare Lorents Burman samt Andreas Löwenhöök Paragrafer 311 - 358 
Ersättare Agneta Hansson samt Carina Sundbom 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Tomas Marklund, ordförande Johan Forssell, sekreterare 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………….. 
Lorents Burman, justerare Andreas Löwenhöök, justerare 
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2018-12-18 2019-01-02 2019-01-24 
  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Johan Forssell 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Beslutande 
 
Närvarande ledamöter 
Bertil Almgren (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Annica Bray (S)  
Lorents Burman (S) 
Mats Ekman (S) 
Daniel Enwall (S) §§ 311 – 334 
Robert Eskelinen (S)  
Evelina Fahlesson (S) 
Kenneth Fahlesson (S) 
Maria Granskär (S) 
Annamaria Hedlund (S) 
Iosif Karambotis (S) 
Sara Keisu (S) 
Pierre Lidström (S) 
Carina Lundmark (S) 
Felicia Lundmark (S) 
Gunilla Lundström (S) 
Maria Marklund (S) 
Tomas Marklund (S) 
Kamel Mnad (S)  
Magnus Nilsson (S) 
Jasmine Ravaghi (S) 
Valter Stenberg (S) 
Tomas Teglund (S) 
Daniel Ådin (S) §§ 311 - 331 
Henry Andersson (M) 
Stefan Anundi (M) 
Ramona Dolan (M) §§ 311 - 354 
Lenita Hellman (M) 
Anette Lindgren (M) 
Andreas Löwenhöök (M) 
Micaela Löwenhöök (M)  
Johan Söderberg (M) §§ 311 – 326 
Håkan Andersson (C) 
Maria Bernsson (C) §§ 311 - 328 
Kjell Bergmark (C) 
Katarina Larsson (C) §§ 311 – 329 
Gabriella Rymark (C) §§ 311 - 331 
Carina Sundbom (C) 
Agneta Hansson (V) 
Torbjörn Häggmark (V) 
Weidan Gong (V) 
Jeanette Velander (V) 
Joakim Wallström (V) §§ 311 - 337 
Lova Torstensson (V) 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3  
Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Markku Abrahamsson (SD)  
Magnus Bergmark (SD) 
Gun-Britt Holmlund (SD) 
Markus Sehlstedt (SD) 
Linda Strandberg (SD) 
Stina Engström (L) 
Christina Soldan (L) 
Andreas Westerberg (L) 
Petter Ershag (KD) §§ 311 - 331 
Hans Brettschneider (MP) 
Linnea Öhman (MP) 

Tjänstgörande ersättare 
Martin Eliasson (S) för Daniel Ådin (S), §§ 332 - 358  
Jonna Lundgren (S) för Anna Lundström (S) 
Elsy Larsson (S) för Ann Åström (S) §§ 311 – 331 
Simon Rilfors (S) för Ann Åström (S( §§ 332 – 358 
Lilliann Carlsten (S) för Emilia Hallin (S) 
Harriet Classon (S) för Daniel Enwall (S) §§ 335 – 358 
Peter Stensmar (S) för Erik Vikström (S) 
Lars Lundmark (S) för Fredrik Stenberg (S) 
Kaisa Edström (M) för Nils E Vesterberg (M) 
Albin Kristiansson (M) för Johan Söderberg (M) §§ 327 - 358 
Gunnar Fransson (M) för Ramona Dolan (M) §§ 335 - 358 
Oscar Wellman (C) för Pär Brubäcken (C) 
Anna From-Lindqvist (C) för Maria Bernsson (C) §§ 329 – 358 (ej § 339) 
Conny Sandström (C) för Katarina Larsson (C) §§ 330 – 358 
Maria Sandström (C) för Gabriella Rymark (C) §§ 332 - 358 
Marie Bergslycka (V) för Joakim Wallström (V) §§ 330 – 358 
Kerstin Olofsson (L) för Günter Larsson (L)  
Per-Ivar Skogqvist (KD) för Charlotta Enqvist (KD) 
Lena Forsman (KD) för Petter Ershag (KD) §§ 332 - 358 
 
______________________________________________________ 
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§ 311 Dnr KS 2018-000053 101 

Revisorerna har ordet 
Förtroenderevisionens ordförande Dick Hellman (M) informerar om att 
revisionen inlett en granskning utifrån i massmedia framlagda uppgifter 
rörande Skelleftebuss AB. 
 
Vid dagens sammanträde kommer fullmäktige att behandla ett förslag till 
ändringar i revisionens reglemente samt även förrätta val av revisorer för 
kommande mandatperiod. Revisionens synpunkter på förslagen redovisas. 
 
______________________________________________________ 
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§ 312 Dnr KS 2018-000803 600 

Fråga av Annamaria Hedlund (S) om beslutet 
om kulturskolan som fattades år 2017 
Kommunfullmäktigeledamoten Annamaria Hedlund (S) har till 
kulturnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Tidigare fattade beslut kring kulturskolan har på olika sätt och i olika 
forum varit upp för diskussion den senaste tiden. Eftersom jag, och flera 
med mig, är ny i kommunfullmäktige önskar jag få klart för mig vilket 
beslut som egentligen fattades 2017.  
 
Därför ställer jag följande fråga:  
 
Hur lyder beslutet om kulturskolan som fattades 2017 och vad går beslutet 
ut på?” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan bordläggs till sammanträdet 2019-01-29. 

______________________________________________________ 
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Svar:  
 
Skellefteå kommun arbetar med projektet ”Kärleken är fri”. Det är ett 
arvsfondsprojekt för att synliggöra barn och ungdomars rätt till ett liv utan 
våld, hot, övergrepp och andra kränkningar. Alla elever i gymnasieålder 
erbjuds detta under skoltid genom att socialtjänst, polis och kyrkan 
kommer till skolan och genomför projektet tillsammans med eleverna. 
Kärleken är fri utgår från mycket diskussioner kring rätt/fel, etik och moral 
med mera. 
 
Skellefteå kommun har utarbetat ett material, "Hitta rätt", som gås igenom 
med målgruppen ensamkommande barn som är placerade inom 
kommunens egen verksamhet. Syftet är att säkerställa att alla barn fått 
information om sex och samlevnad samt lagstiftning kring det.  
 
Skellefteå kommun har även insatser som ”Machofabriken”. Det är ett 
kreativt redskap för att arbeta med ökad jämställdhet och för förebyggande 
arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för maskulinitet kan 
ifrågasättas och förändras. Målgruppen är ungdomar mellan 13-25 år.  
 
Centrum för våld i Skellefteå har uppmärksammat pornografins koppling 
till våldsbrott och övergrepp. Idag finns grov och brutal pornografi 
tillgänglig i dator och mobil dygnet runt.  Utifrån det startar socialtjänsten 
bland annat ett projekt som heter ”Bryt våldsarvet”. Det är en metod som 
syftar till att hjälpa de som upplevt våld i barndomen att inte föra våldet 
vidare, eller bli fortsatt utsatt för våld i vuxen ålder. 
 
Kompetensförsörjning är något som Skellefteå kommun ständigt arbetar 
med.  Det planeras kompetenshöjande insatser kring berörd frågeställning. 
Detta genom utbildning för professionella som möter barn och ungdomar 
samt föreläsning om porrens inverkan till allmänheten.  Nina Rung, 
kriminolog och genusvetare kommer under våren 2019 att komma till 
Skellefteå och föreläsa i ämnet. 
 
I mötet med människor ska socialtjänsten ställa frågor som berör 
våldsutsatthet på olika sätt.  Socialtjänsten har till exempel standardiserade 
bedömningsinstrument som till exempel Adolecent drug abuse diagnosis 
(ADAD) och Addiction Severity Index (ASI). Dessa används i mötet med 
unga och vuxna med framförallt alkohol och/eller drogproblematik. I dessa 
ingår frågor om man varit/är utsatt för sexuellt våld.  
 
Socialtjänsten använder sig även av Freda kortfrågor. En av frågorna är 
”har du blivit utsatt för någon typ av sexuellt tvång”. I de fall det 
framkommer att en person blivit utsatt motiverar och stöttar socialtjänsten 
personen att anmäla brottet.  
 
Inom skolan har man sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet. Där 
berörs frågor som rätten till sin kropp, respekt, våld och övergrepp, etik 
och moral. 
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Det är av stor vikt att alla som arbetar inom kommunen med barn och 
ungdomar tar det förebyggande arbetet kring våld på allvar. Det är 
tillsammans som vi kan göra skillnad och skapa ett tryggare Skellefteå. ” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 314 Dnr KS 2018-000849 049 

Fråga av Kjell Bergmark (C) om bluffakturor 
och bedrägeriförsök mot kommunens 
verksamheter 
Kommunfullmäktigeledamoten Kjell Bergmark (C) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”I TV-programmet Uppdrag Granskning (2018-10-10) konstateras att en 
stor del av Sveriges kommuner på senare år utsatts för en våg av 
bluffakturor och omfattande bedrägeriförsök. Detta borde heller inte ha 
passerat Skellefteå kommun helt obemärkt.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:  
 
- I hur stor omfattning har Skellefteå kommun utsatts för bluffakturor 

och bedrägeriförsök mot kommunens verksamheter?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman lämnar följande svar: 
 
”Skellefteå kommun blev också utsatt för bluffakturor av de företag som 
granskades av Uppdrag Granskning i oktober 2018. Enligt kommunens 
leverantörs- och fakturaregister så utsattes en förvaltning och två av 
kommunens bolag för dessa företag under perioden 2007 – 2011. 
Det handlar om inköp av lysrör från företaget Genlite Search AB 
(Skellefteå Buss och Skellefteå Kraft). Volymerna har dock inte varit 
större än att lysrören kunnat användas i verksamheten. Det sammanlagda 
beloppet för de inköpta lysrören uppgår till druygt 10 000 kronor under 
åren 2010 – 2011 (2 fakturor). 
 
Det handlar också om företaget Royal Chemical Industries AB där så kallat 
issmältningsmedel köpts in till tekniska kontoret. Dessa beställningar har 
skett under åren 2007 – 2008 till ett samlat värde av 190 000 kronor. Här 
har en medarbetare brustit i sina inköpsrutiner. Dåvarande avdelningschef 
avslutade efter upptäckt alla beställningar till detta företag i slutet på 2008. 
Inköpt material har även returnerats till leverantören utan att några fakturor 
krediterats. 
 
Utöver krav på fastställd budget samt anskaffnings- och inköpsbeslut vid 
beställning har Skellefteå kommun också alltid krav på minst två mottagare 
av de leverantörsfakturor som kommer in till kommunen. En person 
leveransgodkänner fakturan och en resultatansvarig chef attesterar fakturan 
innan den går iväg till betalning. Sedan ca ett år tillbaka attesteras 
dessutom samtliga utlandsfakturor av en tredje oberoende person innan de 
går iväg för betalning. Själva betalningen signeras också av två personer 
vid kommunens ekonomicenter. 
 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10  
Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Sedan två år tillbaka kontrolleras också varje leverantörsbetalning av en 
extern part som är specialiserad på företag som av olika anledningar inte är 
tillförlitliga. Den externa parten kontrollerar även dubbelbertalningar och 
andra typer av felaktiga betalningar. Hur deras kontroll går till i detalj 
väljer vi att av avstå från att beskriva i detta svar då kommunens 
betalningsrutiner inte ska vara offentliga. 
 
Det som skedde under 2007 och 2008 skulle i dag ha upptäckts betydligt 
snabbare.  
 
Utöver dessa kontrollrutiner genomförs löpande avstämningar och 
stickprovskontroller inom ramen för den interna kontrollen. Detta för att 
säkerställa att det som beställs in till kommunen blir rätt.” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 315 Dnr KS 2018-000650 027 

Interpellation av Gabriella Rymark (C) om 
kompetensförsörjning (23/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har till 
personalnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Det råder stor kompetensbrist både i privat och offentlig sektor. Enligt 
Arbetsförmedlingens Prognos för arbetsmarknaden i Västerbottens län 
2018-2019, har Västerbottens län en mycket stark arbetsmarknad. Länet 
har en arbetslöshet betydligt under riksgenomsnittet och en arbetsmarknad 
med mycket stort rekryteringsbehov. Kompetensbristerna är ingen 
konjunkturell företeelse som försvinner när konjunkturen vänder nedåt 
igen, utan den är strukturell.  

Det viktigt att arbetsgivaren Skellefteå kommun arbetar systematiskt med 
kompetensförsörjning och upprättar både kort- och långsiktiga strategier 
för att säkra behov av kompetens. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 

Hur ser strategin ut för att säkerställa rätt kompetens för närmaste 1-5 års 
period? 

Hur vidareutbildas redan anställd personal för att kompensera 
kompetensbrister i verksamheterna? 

Hur ser avsättningar ut i budget 2018-2022 för kompetensutvecklings-
insatser per förvaltning och hur fördelas ekonomiska resurser för kompe-
tensutveckling mellan könen?” 

Personalnämndens ordförande Maria Marklund (S) lämnar följande svar: 

”Hur ser strategin ut för att säkerställa rätt kompetens för närmaste 1-5 
års period? 

Hur vidareutbildas redan anställd personal för att kompensera kompetens-
brister i verksamheterna? 

Hur ser avsättningar ut i budget 2018-2022 för kompetensutvecklingsin-
satser per förvaltning och hur fördelas ekonomiska resurser för kompe-
tensutveckling mellan könen? 

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för att klara 
kommunens uppdrag de kommande åren. Den demografiska utvecklingen i 
samhället gör att det kommer att vara mycket utmanande att klara arbets-
kraftbehovet i framtiden. Kommunen jobbar aktivt med olika strategier för 
att möta dessa utmaningar.  
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Dessa strategier samlas i det som vi internt kallar kompetensförsörjnings-
strategin, beslutas av personalnämnden, och tas i fullmäktige vanligtvis för 
en period om fyra år. Den nuvarande strategin ligger för perioden 2014-
2018 och är indelad i fyra områden.  

- Det första området är attraktionen som arbetsgivare. Med rätt till heltid, 
strävan efter mångfald, balans mellan arbete och fritid och att synlig-
göra fördelar med Skellefteå kommun som arbetsgivare.  

- Det andra området är rekrytering ’rätt person på rätt plats’, rekrytering 
med kvalité, och att satsa på traineeprogram.  

- Det tredje området är kompetens och karriärutveckling, vilket innebär är att jobba 
med målkort, intern rörlighet, omställning, olika utbildningsprogram och att 

erbjuda studiestöd.  

- Det sista området är karriärväxling och positiv pensionering, där strategin är att 

skapa program för detta. 

Just nu arbetar HR strategi och utveckling med en revidering av kompe-
tensförsörjningsstrategi för 2019-2022 som ska tas av personalnämnden 
och beslutas i kommunfullmäktige. Med stöd av strategin utarbetar varje 
förvaltning planer utifrån de kompentensförsörjningsbehov som de har.  

Varje förvaltnings behov följs årligen upp av personalnämnden, och om 
det behövs justeras kompetensförsörjningsstrategin.  

Hur vidareutbildas redan anställd personal för att kompensera kompetens-
brister i verksamheterna? 

Det pågår ett ständigt arbete med att minska gapet mellan nuläget och det 
framtida kompetensbehovet. Kommunen kompetensutvecklar dels genom 
kommunövergripande utbildningar, men mycket av kompentens-
utvecklingen sker lokalt på förvaltningarna och i det dagliga arbetet. 

Omställningsfondens förändrade regelverk har gett nya möjligheter till 
tidig lokal omställning, bland annat i syfte att stärka anställdas eller 
grupper av anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov 
inom verksamheten.  

Medel som finns till insatserna är 4,8 miljoner kronor. För närvarande 
pågår och planeras följande insatser: 

- Validering/utbildning av restaurangbiträden till kockar, pågår. 

- Validering/utbildning av vårdbiträden till undersköterskor, pågår. 

- Fortbildning av IT-personal, under planering. 

- Kartläggning/utbildningsplanering av personal inom skolan, under 
planering. 
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Hur ser avsättningar ut i budget 2018-2022 för kompetensutvecklings-
insatser per förvaltning och hur fördelas ekonomiska resurser för kompe-
tensutveckling mellan könen? 

I tabellen Budget kompetensutveckling 2018 redovisas budget för kompe-
tensutveckling, i form av kostnad för deltagande i utbildning samt studie-
stöd, per förvaltning för år 2018.  

Kompetensutveckling sker dock i många former oftast utan ekonomisk 
uppföljning. En del sker i form av utbildning med en kostnad, andra i form 
av utbildning utan kostnad. Den största kompentensutvecklingen sker i den 
dagliga kontakten mellan medarbetare.  

För åren 2019-2022 finns fortfarande ingen internbudget. Ingen förvaltning 
redovisar någon skillnad i budget mellan könen 

 

Budget kompetensutveckling 
2018 

Förvaltning 

Budget,   
tusental 
kronor 

Socialförvaltningen 4100

Skolförvaltningen 4884

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2420

Gymnasieförvaltningen 2833

Kultur o fritidsförvaltningen 1147

Förvaltningen för support och 
lokaler  4300 

Kommunledningskontoret 1080
 

Notera att alla förvaltningar också har ett produktionsbortfall i samband 
med utbildning i form av en lönekostnad. Till exempel finns det inskrivet i 
gymnasielärarnas avtal att 104 timmar av deras arbetstid/år ska gå till 
kompetensutveckling. Omräknat i lönekostnader blir detta 11 400 000 .” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 316 Dnr KS 2018-000714 100 

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om 
kommunen ska följa lagen (24/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”Förvaltningsrätten har upphävt kommunfullmäktiges beslut att 
kommunen, via Skellefteå Industrihus AB, ska investera i och bygga ett 
hotell i anslutning till det nya Kulturhuset. 

Förvaltningsrätten skriver bland annat: 

’Under rådande förhållanden bedömer förvaltningsrätten att det aktuella 
beslutet varken kan anses kompetensenligt enligt 2 kap. KL eller enligt 
lagen om vissa kommunala angelägenheter. Eftersom beslutet följaktligen 
inte rör något som är en angelägenhet för kommunen ska det upphävas.’ 

Efter att förvaltningsrättens dom offentliggjordes har kommunstyrelsens 
ordförande uttalat sig om domen, vilket får betecknas som kommunens 
officiella syn på domen. Kommunstyrelsens ordförande har bland annat 
sagt: 

’Visserligen konstaterar rätten att det är fel men det finns inga 
sanktionsavgifter eller krav på att kommunen måste avbryta så vi fortsätter 
som planerat.’ 

’Domen kommer inte att stoppa investeringen. Allt fortsätter som 
planerat.’ 

’I praktiken får detta inte någon betydelse då kommunen valt att fortsätta 
byggnationerna oavsett utfallet i förvaltningsrätten.’ 

Förvaltningsrättens dom har förvisso inte vunnit laga kraft. Mycket kan 
hända i den fortsatta processen. Men ovanstående uttalanden är minst sagt 
häpnadsväckande. 

Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S): 

1. Ska Skellefteå kommun följa lagar och regler? 

2. Ska Skellefteå kommun respektera lagakraftvunna domar från 
förvaltningsdomstolar? 

3. På vilket sätt signalerar Skellefteå kommun att det är viktigt att följa 
lagar och regler med ovanstående uttalanden?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 
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”Svar på fråga 1 
Ja, naturligtvis skall Skellefteå kommun som alla andra kommuner följa 
lagar och regler. 

Svar på fråga 2 
Ja, Skellefteå kommun skall respektera domar som fått laga kraft från 
förvaltningsdomstol men vi har enligt gällande rättsordning samma 
möjlighet som andra att överklaga domar som inte fått laga kraft. 

Svar på fråga 3 
Som tidigare sagts har Skellefteå kommun samma möjligheter som andra 
att överklaga domar från exempelvis förvaltningsdomstol. 
Kommunfullmäktiges beslut har inte fått laga kraft. Därför avser vi att 
respektera fullmäktiges beslut och överklaga förvaltningsrättens dom. 
På så sätt följer kommunen de lagar och regler som gäller för detta.   

Den juridiska processen bygger ju på att det skall finnas möjlighet att 
pröva sina ärenden i flera instanser. Det är inte ovanligt att domar från 
förvaltningsrätter, mark och miljödomstolar, tingsrätter etc. ändras efter 
överklagande. Som exempel på detta ändrades Skatteverkets besked om 
fastighetstaxering för Tuvanverket på det viset av domstol för några år 
sedan, efter överklagande av Skellefteå kommun.” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 317 Dnr KS 2018-000729 141 

Interpellation av Carina Sundbom (C) om 
landsbygdsmiljonen (25/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”I kommunens budget finns ett anslag på 1 miljon kronor som skulle finnas 
för enklare satsningar på landsbygderna, ’Landsbygdsmiljonen’. Det skulle 
vara enkelt att söka pengar och enkelt att få bidrag för föreningar och 
sammanslutningar (juridiska personer) som ville göra nåt i sitt närområde 
på landsbygden. 

Nu har denna miljon tagit en något annan form än vad som var tänkt från 
början. Till exempel så går inte alla pengar till de aktiviteter som det var 
tänkt, utan de går även till verksamhetsstöd till Skellefteå 
Byautvecklingsråd. 

När föreningar söker pengar från ’Landsbygdsmiljonen” så händer det att 
de blir hänvisade till att söka andra bidrag istället, trots att de då inte kan 
söka lika mycket pengar för sin satsning. Det gör ju att detta enkla bidrag 
inte längre ger föreningar och sammanslutningar de möjligheter som det 
var tänkt. 

För att få en klar bild över vad som idag är kvar av ”landsbygdsmiljonen” 
vill jag få en redovisning av hantering och utbetalning av miljonen. 

Hur mycket pengar har utbetalats under 2018 från landsbygdsmiljonen?  

Hur många ansökningar har hänvisats till andra bidrag? 

Vad skulle sökta pengar användas till? 

Finns det planer på att ändra på ansökan via mejl? 

Ansökan mars och september? Hur hanteras ansökningar som kommer in 
senare om det finns pengar kvar i budgeten? 

Varför används landsbygdsmiljonen till att betala verksamhetsstöd till 
Byautvecklingsrådet?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”Kommunledningskontoret hanterar dessa medel utifrån det politiska 
beslutsunderlag som tagit fram när det gäller medel till förfogande och 
landsbygdsutveckling. 2016 togs beslut om anvisningar för hantering av 
lokala utvecklingsinsatser. Insatserna ska vara framåtsyftande och 
utvecklande i linje med strategi Skellefteå 2030. Planerade aktiviteter eller 
arrangemang som faller inom ramen för andra kommunala bidragsstöd 
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hänvisas direkt till berörd förvaltning. En förening eller organisation kan 
tilldelas max 40 000 kronor per år. Andra större initiativ eller lokala 
utvecklingsinsatser kan få högre bidrag. I båda fallen är det avdelningen 
för samhällsutveckling som hanterar ansökningarna. Större bidrag än 40 
000 kronor beslutas av kommunstyrelsen och har en längre 
handläggningstid. 

Fråga 1 
Under 2018 har 221 000 kronor beviljats, totalt sett har 374 000 kronor 
utbetalts. Det finns förfrågningar på några större och mindre 
utvecklingsinsatser där sökande valt att avvakta och återkommer under 
2019. 

Fråga 2 
Två ansökningar under 2018 gick till Kultur och fritid. 

Fråga 3 
Den ena ansökan gällde en skidspårssläde och en skoter för att kunna dra 
upp ett dagspår. Föreningen beviljades ett bidrag på 100 % för 
skidspårssläde. Enligt gällande bidragsnormer är det endast 
elljusspårsanläggningar som har möjlighet att söka bidrag för 
snöskoterinköp.   

Den andra ansökan gällde insatser i en samlingslokal där föreningen sökte 
40 000 kronor och beviljades ett bidrag på 11 940 kronor enligt gällande 
bidragsnormer. 

Fråga 4 
Kultur och fritid har i uppdrag att se över hur kontakten mellan föreringar 
och kommun kan underlättas. Där ingår även att se över hur 
ansökningsförfarandet kan förenklas. Den interna landsbygdsgruppen som 
startats kommer att vara delaktiga i detta arbete. 

Fråga 5 
Har man missat ansökningsdatumet tas ansökan med till nästa omgång. De 
avsatta medlen har varit tillräckliga. 

Fråga 6 
Landsbygdsmiljonen är de enda riktade medel som finns för 
landsbygderna. Under det första kvartalet 2019 avser 
kommunledningskontoret att gå upp med en redovisning av de lokala 
utvecklingsinsatserna sedan starten. Redovisningen kommer även att visa 
på förslag på eventuella ändringar.” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 318 Dnr KS 2018-000730 600 

Interpellation av Katarina Larsson (C) om 
förutsättningarna för att starta en förskola i 
Fällforsområdet med mera (26/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Larsson (C) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Det är många som vill bo på landsbygden, ha nära till jobbet och kunna 
bygga ett bra familjeliv där. Men en förutsättning för det är att ha 
barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Tidigare har vi fått veta att två mil är 
ett rimligt avstånd till barnomsorg. De familjer som valt att bo i Fällfors 
har tre mil enkel väg till en förskola. Men rimligt avstånd är kanske som ett 
gummiband ute på landsbygden? 

Att ha så långt till barnomsorg är bekymmersamt, det tar tid och kostar 
pengar för barnfamiljerna, det är inte miljövänligt med resorna till och från 
förskolan, och inte alls trafiksäkert. 

Enligt de boende i Fällfors så finns det 16 barn i förskoleåldern i området 
och fler är på väg. Men när kommunen räknat så finns bara 9 barn i 
området. Här bör för- och grundskolenämnden göra en ny räkning av hur 
många barn det egentligen finns i Fällforsområdet. I stället för att vänta på 
att fler familjer ska flytta in och ansöka om plats i Fällfors: gör en 
intresseförfrågan om hur många familjer som är intresserade av förskola i 
Fällfors!  

Man kan inte ha alla bekvämligheter på landsbygden som finns i stan, men 
en grundservice som till exempel barnomsorg bör kunna erbjudas i de 
områden som har både barnfamiljer och arbetsplatser. Det finns flera 
passande lokaler och maten går att ordna från en lokal restaurang. Och det 
finns även förskollärare på landsbygden. 

Argumentet att man får skylla sig själv när man vill bo på landsbygden 
håller inte. Det är inte kommunen som ska bestämma var vi vill bo eller 
driva företag. 

Vi behöver fler företag och fler arbetstillfällen. Vi behöver fler bostäder 
och vi behöver grundservice i hela kommunen. Ska vi klara 
kompetensförsörjning och arbetskraft så måste vi ta tillvara hela 
kommunen, även Fällfors och byarna runtomkring. Allt hänger ihop och 
barnomsorg är en av de viktigaste förutsättningarna som behövs för detta. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 

Kommer du att se över förutsättningarna för att starta en förskola i 
Fällforsområdet? 
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Kommer du att göra en ny räkning av små barn i Fällforsområdet? 

Kommer du att göra en intresseförfrågan om förskola i Fällfors hos 
småbarnsföräldrarna?  

Har ni erbjudit annan pedagogisk barnomsorg i Fällfors? Om inte, varför?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet 2019-01-29. 

______________________________________________________ 
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§ 319 Dnr KS 2018-000735 600 

Interpellation av Markku Abrahamsson (SD) om 
förskola i Fällfors (27/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Markku Abrahamsson (SD) har till för- 
och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Idag pendlar många föräldrar som bor och arbetar i Fällfors upp till 12 mil 
per dag för att få tillgång till förskola, vilket uppmärksammats i en 
tidningsartikel i tidningen Norran (2018-10-31). Den tidigare förskolan i 
Fällfors har lagts ner, men föräldrarna i Fällfors menar att det alternativet 
till en förskola i närområdet, att ha barnen i förskolor långt från hemorten, 
är orimligt ur ett flertal perspektiv.  

Skolkontoret vill inte öppna en förskola i Fällfors. I artikeln anges de 
ekonomiska förutsättningarna för verksamheten, som baseras på antalet 
barn som potentiellt kan ingå i verksamheten, som det främsta skälet. 
Föräldrarna i Fällfors menar att kommunens beräkning baseras på en 
felaktigt låg bedömning av det verkliga underlaget i Fällfors med omnejd.  

Skolkontorets chef betonar att kraven till syvende och sist handlar om 
’politiska beslut och inriktningen hos Skellefteå kommun’, vilket antyder 
att en politisk vilja måste finnas för att en förskola i Fällfors ska kunna 
bedrivas.  

Med skäl av ovan anfört vill jag ställa följande frågor till för- och 
grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg:  

1. Betraktar du det som orimligt att ì nuläget öppna en kommunal 
förskola i Fällfors?  

2. Är det din uppfattning att en förskola i glesbygd ska ha samma krav på 
barngruppens storlek, och verksamhetens ekonomiska bärighet, som en 
förskola i centralorten?  

3. Tror du att en förskola i Fällfors kan innebära positiva, sociala 
synergieffekter, för t ex klimatet och kvinnligt deltagande på 
arbetsmarknaden, som kan vara svåra att mäta i kronor och ören?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet 2019-01-29. 

______________________________________________________ 
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§ 320 Dnr KS 2018-000736 720 

Interpellation av Markku Abrahamsson (SD) om 
Solgårdens framtid (28/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Markku Abrahamsson (SD) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Migrationsöverdomstolen har behandlat den så kallade gymnasielagen 
och meddelat dom, att gymnasielagen får tillämpas. Lagen innebär en 
möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier, för de migranter som 
saknat flyktingskäl och har för avsikt att studera på gymnasienivå.  

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Om personen beviljas uppehållstånd, 
enligt nya gymnasielagen, ska denne inom tre dagar efter meddelat beslut 
ordnat ett eget boende.  

Den 27 september i år fick IFO i uppdrag av Socialnämnden att hjälpa de 
migranter som omfattas av den nya gymnasielagen med boendelösning i 
väntan på att de hittar ett eget boende.  

I Socialnämndens protokoll omnämns Solgården som ett eventuellt boende 
för migranterna, samtidigt som Solgården (i protokoll från andra 
sammanhang) i diskussion mellan Skebo och socialnämnden, omnämns 
som föremål för ett planerat trygghetsboende. Många har ställt sig positiva 
till Solgården som ett nytt trygghetsboende, och undrar därför hur 
kommunen vill prioritera.  

Med skäl av ovan anfört vill jag ställa följande frågor till socialnämndens 
ordförande Kenneth Fahlesson:  

1. Förekommer Solgården i diskussionen om hur migranternas 
boendesituation ska lösas?  

2. Hur kommer den boendelösning som kommunen erbjuder migranterna 
att tidsbegränsas?  

3. Kommer migranter som erbjuds boende att betala för sitt uppehälle?” 

Socialnämndens ordförande Kenneth Fahlsson (S) lämnar följande svar: 

” 
Fråga: Förekommer Solgården i diskussionen om hur migranternas 
boendesituation ska lösas? 

Svar: Det korta svaret är nej – Solgården kommer inte bli ett boende för 
migranter. Frågan diskuterades vid socialnämnden 2018-09-27. 
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Fråga: Hur kommer den boendelösning som kommunen erbjuder 
migranterna att tidsbegränsas? 

Svar: Om du med migranter menar de som omfattas av gymnasielagen 
kommer de allra flesta att få bo kvar i sitt boende hos Migrationsverket. 
Ungdomar som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd via gymnasielagen och 
inte lyckas lösa sin boendesituation kan ansöka hos socialnämnden om 
stöd. Dessa kommer i så fall att erbjudas tillfälligt boende inom 
verksamheten för ensamkommande barn, till dess en permanent lösning är 
ordnad. Kommunens inställning till våra nyanlända har varit, och kommer 
att vara, att de skall känna sig välkomna till kommunen. Vår förhoppning 
är att de lyckas med sina gymnasiestudier och arbete så att de uppfyller 
kriterierna för permanent uppehållstillstånd och stannar i Skellefteå.  

Fråga: Kommer migranter som erbjuds boende att betala för sitt 
uppehälle? 

Svar: Ja, de kommer att betala för sitt boende.  

Ungdomar som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd via gymnasielagen ska 
i första hand ordna sitt boende och uppehälle på egen hand. Det kan ske via 
eget arbete, studiestöd/studielån och andra socialförsäkringar (ex. via 
Försäkringskassan).” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 321 Dnr KS 2018-000761 600 

Interpellation av Micaela Löwenhöök (M) om 
småbarnsavdelningar inom 
förskoleverksamheten (29/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Micaela Löwenhöök (M) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Välfärden består av en rad viktiga delar. En av de kanske viktigaste är 
förskolan, ur aspekten jämställdhet mellan könen och alla människors rätt 
till likvärdiga förutsättningar. 

De flesta barnen finns någon gång i livet i en förskoleverksamhet. Vissa 
börjar tidigt, andra senare, oftast beroende på föräldrarnas professionella 
och sociala situation.  

Barns mentala och fysiska utveckling rusar fram under de första 
levnadsåren, trots detta är det en enorm skillnad på en 1- och 2-åring. Den 
skillnaden är inte jämförbar med den som finns mellan till exempel en 4- 
och 5-åring. Därför har småbarnsavdelningar varit en naturlig lösning inom 
förskolan. På småbarnsavdelningar kan de minsta barnens unika behov 
hanteras och inte inskränka äldre barns behov. Det handlar helt enkelt om 
basala och naturliga behov som inte går att undkomma i vissa åldrar.  

Småbarnsavdelningarna har varit en trygg resurs för de föräldrar som 
behöver sätta sina barn i förskola tidigt, inte minst i tider där debatten om 
stora barngrupper och personalbrist inom förskolorna är ett faktum.  

Dock verkar företeelsen med småbarnsavdelningar bli mindre och mindre 
vanligt förekommande. Detta orsakar stora kvalitetsbrister inom 
Skellefteås förskolor och minskar tryggheten för både barn och föräldrar. 
Förskolan ska vara till för alla – med eller utan blöjor eller behov av 
matning och flera sovstunder per dag. 

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

Hur många småbarnsavdelningar finns inom förskoleverksamheten i 
Skellefteå kommun? 

Anser du att det ska finnas småbarnsavdelningar på förskolorna? 

Har för- och grundskolenämnden tagit något beslut om att avveckla 
småbarnsavdelningarna i Skellefteå?” 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet 2019-01-29. 

______________________________________________________ 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25  
Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 322 Dnr KS 2018-000783 600 

Interpellation av Stina Engström (L) om 
kulturskolan (30/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (L) har till kulturnämndens 
ordförande ställt följande interpellation: 

”På Jubileumsfesten den 17 nov 2018 som hölls i ett fullsatt Folkets hus 
kunde vi avnjuta musikunderhållning av eleverna från Kulturskolan. 
Framträdande med underbar musik med många musiker och bredd. 
Imponerande. 

Så får vi även en upplysning av dessa hur illa det ligger till med 
verksamheten. Själv säjer dom, kommer dom att kunna ställa upp nästa år? 

Kulturskolans lärare slutar av olika anledningar, det kan vara pension etc. 
Men inga nya lärare anställs på dessa tjänster. Med färre lärare så utarmar 
man verksamheten. Skellefteå som varit en stolthet för musikelever och 
verksamheten. Känd över riket. Vart är den på väg? 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 

1. Vad har du för visioner för musiken i Kulturskolan? 

2. Kommer vi att ha en Kulturskola som är värd namnet i framtiden? 

3. Vad kommer du att göra konkret för att förbättra den situation som 
uppstått då det gäller musikutövandet?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet 2019-01-29. 

______________________________________________________ 
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§ 323 Dnr KS 2018-000751 024 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till förtroendevalda 
(OPF-KL18) 

Sammanfattning  
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har 2018-09-14 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18). 

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 
eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller 
PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 
2014-12-31 eller senare med rätt till visstidspension, annan 
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel: inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till 
aktiva omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag 
till nya bestämmelser. OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för 
förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. 

Personalnämnden beslutade 2018-11-07 § 127 föreslå kommunfullmäktige 
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL 18) med tillhörande bilagor med samma ändring som 2014 att 
två basbelopp ska undantas från samordning istället för ett. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommun antar bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilagor med samma 
ändring som 2014 att två basbelopp ska undantas från samordning istället 
för ett. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21, § 444 
Personalnämndens protokoll 2018-11-07 § 127 
Support och Lokalers tjänsteskrivelse 2018-11-05 
Cirkulär 18:31 med bilagor 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Personalnämnden 
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§ 324 Dnr KS 2017-000486 607 

Motion av Micaela Löwenhöök (M) om 
införande av slumpvisa drogtester på 
gymnasiet (30/17) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Micaela Löwenhöök (M) har inkommit 
med en motion i vilken föreslås att slumpvisa drogtester införs på 
Skellefteås gymnasieskolor, att samtliga elever som börjar årskurs ett få 
information om drogtesterna; att för att få delta i slumpmässiga drog-
testerna krävs ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare eller de elever 
som uppnått myndighetsålder; att vid själva provtillfället har eleven 
möjlighet att säga nej till drogtest. Skolhälsovården skickar i dessa fall ett 
brev hem till vårdnadshavarna med information om att eleven blivit 
slumpvis utvald för drogtest men valt att inte delta; samt att all personal 
inom skolhälsovården ingår i urvalsgruppen och samtliga lärare får även 
information och möjligheten att medverka, på samma frivilliga basis som 
eleverna. 

Gymnasienämnden beslutade 2018-06-13 § 108 att besvara motionen med 
att undersökningar som gjorts i Skellefteå det senaste året tyder på ökat 
bruk av droger, framför allt cannabis bland ungdomar. Förslag om 
slumpvisa drogtester har prövats tidigare och gymnasienämnden har då 
beslutat att inte införa slumpvisa drogtester. Ökningen av drogmissbruket 
innebär att det finns anledning att pröva tänkbara insatser på nytt. Inför 
läsåret 2018/2019 kommer elever och vårdnadshavare att informeras om 
att de kommunala gymnasieskolorna kommer att använda frivilliga 
slumpvisa drogtester som en insats i skolornas drogförebyggande arbete. 
Eventuella frivilliga slumpvisa tester av anställd personal bör vara en fråga 
för personalnämnden att ta ställning till. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-21 § 301 att ärendet 
återremitteras till gymnasienämnden för redovisning av vilken åtgärdsplan 
som finns beträffande utfallet av testerna inklusive det antal elever som 
väljer att ej delta i testerna, samt redovisning av vilken typ av drogtest som 
kommer att användas, med uppgift om tillförlitlighet och kostnad. 

Gymnasienämnden beslutade 2018-10-17 § 148 att besvara återremissen 
med att det är skolans primära uppgift att anmäla ett eventuellt positivt 
resultat till socialtjänsten för utredning, samt att deltagande i tester är 
frivilligt då skolan inte har rätt att tvinga elever delta i ett test.  Den 
testutrustning som används är av samma typ som används inom 
socialtjänsten, kostnaden för den årliga testverksamheten beräknas till ca 
30 000 kronor, kostnader för arbetstid och utbildning tillkommer. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, i den del som avser införande av slumpvisa drogtester, att 

betrakta som bifallen. 

2. Rutinerna kring drogtesterna måste säkerställa att eleverna vid varje 
tillfälle upplever drogtesterna som helt frivilliga. 

3. Gymnasienämnden skall efter två år göra en utvärdering av de frivilliga 
testerna. 

4. Motionen är, med hänvisning till gymnasienämndens yttranden, i 
övriga delar att betrakta som besvarad. 

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

Reservation 
Lova Torstensson (V), Weidan Gong (V), Hans Brettschneider (MP) samt 
Jeanette Velander (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. Daniel Ådin (S), Joakim Wallström (V), Agneta Hansson (V), 
Torbjörn Häggmark (V) samt Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Lova Torstenssons m fl yrkande. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, i den del som avser införande 
av slumpvisa drogtester, att betrakta som bifallen; att gymnasienämnden 
skall efter två år göra en utvärdering av de frivilliga testerna; att motionen 
är, med hänvisning till gymnasienämndens yttranden, i övriga delar att 
betrakta som besvarad; samt att motionen föranleder inte någon ytterligare 
åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Micaela Löwenhöök (M) yrkar bifall till motionen med tillägget att 
gymnasienämnden skall efter två år göra en utvärdering av de frivilliga 
testerna. 

Håkan Andersson (C) yrkar bifall till motionen med tillägget att rutinerna 
kring drogtesterna måste säkerställa att eleverna vid varje tillfälle upplever 
drogtesterna som helt frivilliga. 

Lova Torstensson (V), Weidan Gong (V), Hans Brettschneider (MP) samt 
Jeanette Velander (V) yrkar avslag på motionen. 

Bertil Almgren (S), Stina Engström (L) samt Maria Marklund (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Bernsson (C), Markku Abrahamsson (SD) samt Petter Ershag (KD) 
yrkar bifall till motionen. 

Stina Engström (L) samt Micaela Löwenhöök (M) yrkar avslag på Håkan 
Anderssons tilläggsyrkande. 
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Maria Marklund (S) yrkar bifall till Håkan Anderssons tilläggsyrkande. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa Lova Torstenssons m 
fl avslagsyrkande under proposition. Om kommunfullmäktige avslår 
detsamma kommer kommunstyrelsens förslag att ställas mot Micaela 
Löwenhööks m fl bifallsyrkande inklusive Micaela Löwenhööks 
tilläggsyrkande. Om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag kommer Håkan Anderssons tilläggsyrkande att 
ställas under proposition. Denna propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång  1 
Ordföranden ställer proposition på Lova Torstenssons m fl yrkande om 
avslag på motionen, och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.. 

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

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 54 ja-röster och 9 nej-röster. 2 ledamöter avstår från 
att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 2 
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 voterings-
proposition: ” Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Micaela Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 30 ja-röster och 23 nej-röster. 12 ledamöter avstår 
från att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer proposition på Håkan Anderssons tilläggsyrkande, och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 431 
Gymnasienämndens protokoll 2018-10-17 § 148 
Gymnasiekontorts tjänsteskrivelse 2018-10-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-21 § 301 
Gymnasienämndens protokoll 2018-06-13 § 108 
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2018-05-28 
Motion 30/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Gymnasienämnden 
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Voteringslista § 324 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Gunilla 
Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre 
Lidström (S), Elsy Larsson (S), Sara Keisu (S), Tomas Teglund (S), 
Annamaria Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), 
Lilliann Carlsten (S), Evelina Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel 
Enwall (S), Maria Marklund (S), Annica Bray (S), Peter Stensmar (S), 
Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lars 
Lundmark (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren 
(S), 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Joakim Wallström (V), 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Maria 
Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C),  
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), 
Petter Ershag (KD), Per-Ivar Skogqvist (KD).  

 
Nej röstar: 
Daniel Ådin (S),  
Oscar Wellman (C),  
Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V),  
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Jonna Lundgren (S), Iosif Karambotis (S).  
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Voteringslista § 324 omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Gunilla Lundström (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Elsy Larsson 
(S), Sara Keisu (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Peter Stensmar (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lars Lundmark (S), Gunilla Andersson 
(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), 
 

Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Oscar Wellman (C),  
Katarina Larsson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
Petter Ershag (KD), Per-Ivar Skogqvist (KD). 
 
Avstår från att rösta: 
Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin (S), Jonna Lundgren (S), Iosif 
Karambotis (S), 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
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§ 325 Dnr KS 2017-000853 310 

Motion av Lars Åhman (L) om att underlätta 
vintercykling (59/17) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (L) har skrivit en motion om 
att underlätta vintercykling. Det motionären föreslår är sopsaltning som 
metod prövas på någon huvudcykelled i Skellefteå kommun (beslutspunkt 
1), att experternas kunskaper inhämtas regelbundet, exempelvis via 
projektet Vintercyklist (beslutspunkt 2),att tekniska nämnden får i uppdrag 
att undersöka om en ”cykelvägsapp” kan användas för att informera 
cyklister om status på cykelvägar (beslutspunkt 3), att väderskydd vid 
kommunala arbetsplatser och kommersiella centra prioriteras genom att en 
summa för denna typ av investeringar avsätts i budgetarbetet (beslutspunkt 
4) samt att Skellefteå buss får i uppdrag att undersöka om och hur resor 
med cykel på bussarna kan möjliggöras (beslutspunkt 5). 

Tekniska nämnden beslutade 2018-04-16, § 89 att hänvisa till att 
verksamheten gata och park redan idag jobbar med att underlätta 
vintercykling. Prioritering sker av gång- och cykelvägar vid plogning och 
sandning. Genom projektet vintercyklist, som nu är avslutat, har 
verksamheten fått bra och värdefulla kunskaper om hur det kan bli bättre. 
Verksamheten har testat sopsaltning, men det fungerar dåligt på vintern när 
vi får mycket snö och kyla. Istället plogar/ hyvlar och sandar verksamheten 
samtidigt för att få ett bättre resultat. Idag finns det cykelparkeringar med 
tak och även med värme på vissa platser. Utbyggnadstakten beror på hur 
det prioriteras när det gäller medel eller oklarheter om vilken verksamhet 
som ska stå för kostnaderna. Tekniska nämnden ansvarar enbart för de 
allmänna cykelparkeringarna. 

På marknaden finns det appar för uppgifter om var och när det är plogat 
eller sandat. Ännu finns det ingen app som både när det gäller funktion 
som pris är intressant för verksamheten, men utvecklingstakten går fort. 
Förvaltningen jobbar hela tiden med att hitta nya möjligheter att underlätta 
vintercykling med de medel man har. 

Skellefteå buss svarar att de inte har för avsikt att börja ta med cyklar på 
bussarna eftersom de är för skrymmande för mittgångarna och övriga ytor 
är prioriterade för rullstolar och barnvagnar. 

Tekniska nämnden föreslog därför att kommunfullmäktige beslutar att 
motionen inte ska leda till någon ytterligare åtgärd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-§ 221 att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden, med förtydligandet ”Det arbetsutskottet vill 
är att tekniska nämnden främst utvecklar sitt svar när det gäller motionens 
beslutspunkt 4 och efter samråd med andra berörda verksamheter föreslår 
hur nämnden anser att oklarheten om ansvar ska lösas. Även övriga 
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beslutspunkter i motionen bör få ett tydligare svar, med koppling till 
arbetet med cykelplanen.” 

Tekniska nämnden beslutade 2018-10-156 § 226 att föreslå 
kommunfullmäktige avvakta de utredningar som pågår, samt att 
kommunstyrelsen ska få övergripande ansvar för samordning och 
finansiering för väderskydd vid kommunala arbetsplatser och 
kommersiella centra. 

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

betrakta som besvarad. 

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

Reservation 
Oscar Wellman (C) samt Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), 
Katarina Larsson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C) Håkan 
Andersson (C) samt Hans Brettschneider (MP) reserverar sig mot beslut till 
förmån för Oscar Wellmans m fl yrkande. 

 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till tekniska 
nämndens yttrande, att betrakta som besvarad; samt att motionen 
föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Andreas Westerberg (L) yrkar bifall till motionen. 

Oscar Wellman (C) samt Linnea Öhman (MP) yrkar bifall till motionens 
beslutspunkter 2 - 5. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa Andreas Westerbergs 
yrkande mot Oscar Wellmans m fl yrkande. Det vinnande yrkandet 
kommer att ställas mot kommunstyrelsens förslag. Denna 
propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer proposition på Andreas Westerbergs yrkande samt 
Oscar Wellmans m fl  yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Andreas Westerbergs yrkande. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder Andreas Westerbergs yrkande röstar ja, den 
som stöder Oscar Wellmans m fl yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 4 ja-röster och 11 nej-röster. 50 ledamöter avstår från 
att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Oscar 
Wellmans m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

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

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 50 ja-röster och 13 nej-röster, 2 ledamöter avstår från 
att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 432 
Tekniska nämndens protokoll 2018-10-156 § 226 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-08-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-§ 221 
Tekniska nämndens protokoll 2018-04-16, § 89 
Mejlsvar från Skellefteå buss 
Motion 59/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Tekniska nämnden 
Skellefteå buss AB 
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Voteringslista § 325 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L). 
 
Nej röstar: 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Oscar 
Wellman (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson 
(C),  
Petter Ershag (KD), Per-Ivar Skogqvist (KD), 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Elsy Larsson (S), Iosif 
Karambotis (S), Sara Keisu (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), 
Evelina Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Peter Stensmar (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lars Lundmark (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V).  
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Voteringslista § 325 omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Elsy Larsson (S), Iosif 
Karambotis (S), Sara Keisu (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), 
Evelina Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Peter Stensmar (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lars Lundmark (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V).  
 
Nej röstar: 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Oscar 
Wellman (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson 
(C),  
Christina Soldan (L), Stina Engström (L), 
Petter Ershag (KD), Per-Ivar Skogqvist (KD), 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L). 
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§ 326 Dnr KS 2018-000262 101 

Motion av Helena Moen (C) om utredning om 
talartider i kommunfullmäktige (17/18) 

Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Helena Moen (C) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att demokratiberedningen får i 
uppdrag att utreda vilka konsekvenser den ojämnt fördelade talartiden i 
kommunfullmäktige har gett för män, kvinnor, flickor, pojkar och andra; 
samt att utredningen får ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
jämnare fördelning av talartiderna i Skellefteå kommunfullmäktige. 

Demokratiberedningen beslutade 2018-10-16 att föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad, utifrån att beredningen gett 
kommunledningskontoret i uppdrag att via ordinarie kanaler för kontakt 
med universitetsstudenter, erbjuda uppgiften att utreda eventuella 
konsekvenser för män, kvinnor, flickor pojkar och andra av ojämnt 
fördelad talartid i kommunfullmäktige. 

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

betrakta som besvarad. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 433 
Demokratiberedningens protokoll 2018-10-16 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-16 
Motion 17/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Demokratiberedningen 
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§ 327 Dnr KS 2018-000325 000 

Motion av Helena Moen (C) om att utreda vilka 
kommunala tjänster som kan utlokaliseras från 
staden (20/18) 

Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Helena Moen (C) föreslår i 
en motion att en utredning ska göras om vilka kommunala tjänster som helt 
eller delvis skulle kunna utlokaliseras från staden, samt att en utredning 
görs om vilka platser utanför Skellefteå stad som skulle passa för en 
utlokalisering av olika kommunalt anställda. 

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret, som föreslår att det 
i dagsläget inte görs någon utredning av den typ som motionen föreslår. 
Kommunstyrelsen föreslås få ett kontinuerligt uppdrag att bevaka frågan 
om eventuella möjligheter att utlokalisera kommunal verksamhet. 
Motionen föreslås i övrigt inte föranleda någon ytterligare åtgärd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-21 § 305 att ärendet 
återremitteras till förvaltningen för komplettering med uppgift om totala 
antalet kommunala tjänster inom olika kommundelar, inklusive uppgift om 
hur tjänsterna är fördelade på kommunens olika verksamhetsområden. 

Kommunledningskontoret har utifrån befintlig statistik tagit fram siffror 
beträffande hur det ser ut med antalet anställda inom olika kommundelar 
fördelat på verksamhetsområden. Statistiken visar att det i dagsläget finns 
ungefär 1 900 kommunanställda som arbetar i kommundelarna utanför 
centralorten. De största verksamhetsområdena är förskola/skola och 
vård/omsorg. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bifalls. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionens yrkande om utredning om 
utlokalisering av kommunalt anställda avslås; att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kontinuerligt bevaka förutsättningar att utlokalisera kommunal 
administration till andra kommundelar än centralorten och om det blir 
aktuellt återkomma med förslag; samt att motionen föranleder ingen 
ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Carina Sundbom (C), Hans Brettschneider (MP), Andreas Löwenhöök 
(M), Per-Ivar Skogqvist (KD), Henry Andersson (M), Linda Strandberg 
(SD), Lorents Burman (S) samt Agneta Hansson (V) yrkar bifall till 
motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Carina Sundboms m fl yrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 434 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-21 § 305 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-20 
Motion 20/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret 
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§ 328 Dnr KS 2018-000436 026 

Motion av Håkan Andersson (C) om 
arbetsmiljön för arbetsplatser för planering, 
inläsning och dokumentation (31/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamot Håkan Andersson (C) har inkommit med en 
motion i vilken kommunfullmäktige föreslås inventera vilka (temporära) 
arbetsplatser för planering, inläsning och dokumentation som inte uppfyller 
rimliga krav på arbetsmiljö (beslutspunkt 1); åtgärda brister i arbetsmiljö 
som upptäcks enligt ovan (beslutspunkt 2); utreda vilka av kommunens 
arbetsplatser som har bristande Internetuppkoppling, som gör att 
personalens arbete försvåras (beslutspunkt 3); samt att åtgärda bristande 
Internetuppkoppling som upptäcks enligt ovan. Detta kan även ställa krav 
på utbyggd WIFI  (beslutspunkt 4). 

Personalnämnden beslutade 2018-10-10 § 102 att föreslå att beslutspunkt 1 
och 2 anses som besvarade, utifrån en redovisning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Skellefteå kommun.  

Nämnden för support och lokaler beslutade 2018-09-13- § 89 att yttra sig 
över motionen och hänvisa till att respektive verksamhet ansvarar för att 
utreda sina behov och ta beslut utifrån sina förutsättningar och 
prioriteringar. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till personalnämndens samt nämnden för 

support och lokalers yttrande, att anse som besvarad. 

2. Beslutet inklusive svaret från nämnden för support och lokalers 
yttrande skickas till nämnder som kan ha personal som lider av 
bristande internetuppkoppling. 

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

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
personalnämndens samt nämnden för support och lokalers yttrande, att 
anse som besvarad; samt att motionen föranleder inte någon ytterligare 
åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Håkan Andersson (C) yrkar bifall till motionen. 

Håkan Andersson (C) yrkar, för det fall att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag, på följande tillägg till kommunstyrelsens 
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förslag: ”Personalnämnden påminns om att även arbetsplatser för 
dokumentation m m ska innefattas i SAM” (tilläggsyrkande 1) samt 
”Beslutet inklusive svaret från nämnden för support och lokalers yttrande 
skickas till nämnder som kan ha personal som lider av bristande 
internetuppkoppling” (tilläggsyrkande 2). 

Maria Marklund (S) samt Tomas Teglund (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Maria Marklund (S) samt Tomas Teglund (S) yrkar bifall till Håkan 
Anderssons tilläggsyrkande 2. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Håkan 
Andersson yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Håkan Anderssons tilläggsyrkande 1, 
och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.  

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Håkan Anderssons tilläggsyrkande 2, 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 436 
Personalnämndens protokoll 2018-10-10 § 102 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-24 
Nämnden för support och lokalers protokoll 2018-09-13 § 89 
Förvaltningen support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-08-28 
Motion 31/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Personalnämnden 
Nämnden för support och lokaler 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kulturnämnden 
Fritidsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 329 Dnr KS 2018-000559 026 

Motion av Håkan Andersson (C) om riktlinjer 
kring ständig nåbarhet med mera (49/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att personalnämnden får i uppdrag att 
tillsammans med arbetstagarorganisationerna ta fram riktlinjer kring 
”ständig nårbarhet” samt regler om hur vikarier kan kallas in utan att bryta 
dygns- eller veckovila. 

Personalnämnden beslutade 2018-10-10 § 104 att föreslå att motionen 
anses besvarad, utifrån att Skellefteå kommun som arbetsgivare inte har 
något krav att den anställde ska vara nåbar dygnet runt, och ser därför inget 
behov av riktlinjer för detta. 

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

som besvarad. 

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

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
personalnämndens yttrande, att anse som besvarad; samt att motionen 
föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Håkan Andersson (C) yrkar bifall till motionen. 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Håkan 
Anderssons yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 437 
Personalnämndens protokoll 2018-10-10 § 104 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-21 
Motion 49/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Personalnämnden 
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§ 330 Dnr KS 2018-000560 020 

Motion av Håkan Andersson (C) om att utreda 
erbjudande till personal som avstår från delar 
av semestern för att klara bemanningen under 
sommaren (50/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att personalnämnden eller annan nämnd får i 
uppdrag att utreda möjligheten att redan i början av åren gå ut med 
erbjudande till personal som avstår från delar av sommarsemestern. 

Personalnämnden beslutade 2018-10-10 § 103 att föreslå att motionen 
avslås, med hänvisning till att det inte är möjligt att redan under våren veta 
var rekryteringsbehov kommer att uppstå. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Håkan Andersson (C) yrkar bifall till motionen. 

Maria Marklund S) samt Tomas Teglund (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 439 
Personalnämndens protokoll 2018-10-10 § 103 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-24 
Motion 50/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Personalnämnden 
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§ 331 Dnr KS 2018-000452 041 

Skellefteå kommuns budget 2019 och plan 
2019-2023 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 182 att fastställa Skellefteå 
kommuns budget och plan 2019-2023. Enligt kommunallagens 
bestämmelser skall budgeten för 2019 fastställas av nyvalda fullmäktige, 
varför beslutet från juni var preliminärt. Ärendet tas nu upp för slutligt 
beslut. 

Förslaget till Budget och plan 2019-2023 har sin grund i kommunens 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning och i den intäkts- och kostnads-
utveckling som prognostiseras för de närmaste åren. Budgetförslaget har 
också Utvecklingsstrategin 2030 och kommunvisionen med målet om  
80 000 invånare som utgångspunkt. 

I samband med att nyvalda fullmäktige nu tar ett nytt beslut om budget och 
plan 2019-2023 föreslås samtidigt en förändrad indelning mellan åren för 
några av kommunens större investeringar. Det är investeringar som blivit 
försenade med upp till ett halvår. De projekt som påverkas är Örjanshallen, 
Kulturhuset, Mobackens förskola och Eddahallen etapp 1. Det föreslås inte 
någon ändring av den totala investeringsutgiften för något av projekten 
utan bara om att ändra fördelningen mellan åren. Detta för att få en säkrare 
likviditetsplanering och en bättre årlig budgetföljsamhet av projektens 
årliga anslag. 

Den totala investeringsutgiften under planperioden har inte ändrats jämfört 
med fullmäktiges beslut i juni 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utdebiteringen fastställs till oförändrat 22,65 kronor per skattekrona.  

2. Förslag till Driftbudget och plan 2019-2021 fastställs. 

3. Förslag till förändrade driftramar för 2018 och 2019 fastställs. 

4. Förslag till Investeringsbudget och plan 2019-2023, inklusive 
förändringar av investeringsbudget 2018, fastställs. 

5. Förslag till Resultatbudget och plan 2019-2023 fastställs. 

6. Förslag till Finansieringsbudget och plan 2019-2023 fastställs. 

7. Förslag till Balansbudget och plan 2019-2021 fastställs. 

8. Revisionens budget godkänns. 
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9. Internräntan fastställs till 1,5 procent. 

10. Inga interna priser och avgifter får höjas under 2019. Undantag får 
göras avseende hyror för externa lokaler som vid behov får slå igenom 
även på de interna hyrorna. Undantag får också göras av kommunens 
måltidsverksamhet som vid behov får höja måltidspriserna 2019 för att 
kompensera för prisökningar på livsmedel. Prisökningen ska 
godkännas och fastställas av kommunens ekonomichef. 

11. Förslag till kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål samt 
verksamhetsmål för nämnderna fastställs 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Anna From-Lindqvist (C), 
Agneta Hansson (V), Markku Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), 
Gun-Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD), Andreas Westerberg 
(L), Per-Ivar Skogqvist (KD) samt Hans Brettschneider (MP) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  
 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Stefan 
Anundi (M), Henry Andersson (M), Conny Sandström (C), Oscar Wellman 
(C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Kerstin Olofsson (L), 
Christina Soldan (L) samt Stina Engström (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 
 
Magnus Bergmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Markku 
Abrahamssons m fl yrkande. 
 
Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hans 
Brettschneiders yrkande.  
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att utdebiteringen fastställs till oförändrat 22,65 
kronor per skattekrona (beslutspunkt 1); att förslag till Driftbudget och 
plan 2019-2021 fastställs (beslutspunkt 2); att förslag till förändrade 
driftramar för 2018 och 2019 fastställs (beslutspunkt 3); att örslag till 
Investeringsbudget och plan 2019-2023, inklusive förändringar av 
investeringsbudget 2018, fastställs (beslutspunkt 4); att förslag till 
Resultatbudget och plan 2019-2023 fastställs (beslutspunkt 5); att förslag 
till Finansieringsbudget och plan 2019-2023 fastställs (beslutspunkt 6); att 
förslag till Balansbudget och plan 2019-2021 fastställs (beslutspunkt 7); att 
revisionens budget godkänns (beslutspunkt 8); att internräntan fastställs till 
1,5 procent (beslutspunkt 9); att inga interna priser och avgifter får höjas 
under 2019. Undantag får göras avseende hyror för externa lokaler som vid 
behov får slå igenom även på de interna hyrorna. Undantag får också göras 
av kommunens måltidsverksamhet som vid behov får höja måltidspriserna 
2019 för att kompensera för prisökningar på livsmedel. Prisökningen ska 
godkännas och fastställas av kommunens ekonomichef (beslutspunkt 10); 
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att förslag till kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål samt 
verksamhetsmål för nämnderna fastställs (beslutspunkt 11). 

Maria Marklund (S) samt Daniel Ådin (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Andreas Westerberg (L), 
Per-Ivar Skogqvist (KD) samt Anna From-Lindqvist (C) yrkar bifall till av 
Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Krist-
demokraterna) lagt budgetförslag. 

Agneta Hansson (V) yrkar bifall till av Vänsterpartiet lagt budgetförslag. 

Markku Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD) samt Markus Sehlstedt (SD) yrkar bifall till av Sverigedemokraterna 
lagt budgetförslag. 

Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till av Miljöpartiet lagt 
budgetförslag. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag kommer att utses till 
huvudförslag. Hans Brettschneiders yrkande kommer att ställas mot 
Markku Abrahamssons m fl yrkande, det vinnande yrkande kommer att 
ställas mot Agneta Hanssons yrkande, det vinnande yrkande kommer att 
ställas mot Andreas Löwenhööks m fl yrkande, det vinnande yrkandet 
kommer att ställas mot kommunstyrelsens förslag. Denna 
propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Markku Abrahamssons m fl yrkande 
samt Hans Brettschneiders yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Markku Abrahamssons m fl yrkande. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder Markku Abrahamssons m fl yrkande röstar 
ja, den som stöder Hans Brettschneiders yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 5 ja-röster och 6 nej-röster, 52 ledamöter avstår från 
att rösta. 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Hans Brettschneiders yrkande samt 
Agneta Hanssons yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Agneta Hanssons yrkande. 
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Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder Agneta Hanssons yrkande röstar ja, den som 
stöder Hans Brettschneiders yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 6 ja-röster och 2 nej-röster, 55 ledamöter avstår från 
att rösta. 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer proposition på Agneta Hanssons yrkande samt Andreas 
Löwenhööks m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder Andreas Löwenhööks m fl yrkande röstar ja, 
den som stöder Agneta Hanssons yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 3 
Vid voteringen avges 20 ja-röster och 6 nej-röster, 37 ledamöter avstår från 
att rösta. 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 4 
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 voterings-
proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Andreas Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 4 
Vid voteringen avges 36 ja-röster och 20 nej-röster, 7 ledamöter avstår från 
att rösta. 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21, § 449 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-15 
Budgetberedningens förslag till budget och plan 2019 - 2023 
Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna) l förslag till budget och plan 2019 - 2023 
Vänsterpartiets förslag till budget och plan 2019 - 2023 
Miljöpartiets förslag till budget och plan 2019 - 2023 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2019och plan 2020 - 2021 
______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Samtliga nämnden 
Revisionen 
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Voteringslista § 331 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 
 
Nej röstar: 
Kamel Mnad (S), Robert Eskelinen (S), Tomas Marklund (S), Annica Bray 
(S), Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Elsy Larsson (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), Evelina 
Fahlesson (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund (S), Peter Stensmar (S), 
Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Lars Lundmark (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Carina Sundbom (C), Conny Sandström (C), Oscar Wellman (C), Anna 
From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C),  
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), 
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), 
Per-Ivar Skogqvist (KD).  

Frånvarande: 
Gabriella Rymark (C), Petter Ershag (KD). 
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Voteringslista § 331 omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V). 
 
Nej röstar: 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Kamel Mnad (S), Robert Eskelinen (S), Tomas Marklund (S), Annica Bray 
(S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Elsy Larsson (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), Evelina 
Fahlesson (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund (S), Peter Stensmar (S), 
Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Lars Lundmark (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Carina Sundbom (C), Conny Sandström (C), Oscar Wellman (C), Anna 
From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C),  
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), 
Per-Ivar Skogqvist (KD).  

Frånvarande: 
Gabriella Rymark (C), Petter Ershag (KD). 
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Voteringslista § 331 omröstningsresultat 3 
Ja röstar: 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Carina Sundbom (C), Conny Sandström (C), Oscar Wellman (C), Anna 
From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C),  
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), 
Per-Ivar Skogqvist (KD).  

Nej röstar: 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V). 
 
Avstår från att rösta: 
Kamel Mnad (S), Robert Eskelinen (S), Tomas Marklund (S), Annica Bray 
(S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Elsy Larsson (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), Evelina 
Fahlesson (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund (S), Peter Stensmar (S), 
Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Lars Lundmark (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
 
Frånvarande: 
Gabriella Rymark (C), Petter Ershag (KD). 
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Voteringslista § 331 omröstningsresultat 4 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Robert Eskelinen (S), Tomas Marklund (S), Annica Bray 
(S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Elsy Larsson (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten (S), Evelina 
Fahlesson (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund (S), Peter Stensmar (S), 
Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Lars Lundmark (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V). 
 
Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Carina Sundbom (C), Conny Sandström (C), Oscar Wellman (C), Anna 
From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C),  
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), 
Per-Ivar Skogqvist (KD).  

Avstår från att rösta: 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
 
Frånvarande: 
Gabriella Rymark (C), Petter Ershag (KD). 
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§ 332 Dnr KS 2018-000789 107 

Budget och plan 2019-2022 för kommunägda 
bolag 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2018-11-16 § 78 att till 
kommunfullmäktige överlämna ett förslag till budget och plan 2019 – 2022 
för bolaget samt koncernen Skellefteå Stadshus AB. 

De bolag som inte ingår i koncernen Skellefteå Stadshus AB har även de 
överlämnat budget 2019. Det rör Västerbottensteatern AB, Visit Skellefteå 
AB samt Skellefteå Museum AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslag till årsbudget 2019 och plan 2020 – 2022 för bolaget Skellefteå 

Stadshus AB samt koncernen Skellefteå Stadshus AB enligt 
bolagsstyrelsens beslut 2018-11-16 § 78 godkänns. 

2. Förslag till budget 2019 för Västerbottensteatern AB, Visit Skellefteå 
AB samt Skellefteå Museum AB godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21, § 450 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2018-11-16 § 78 
Förslag till budget för bolaget Skellefteå Stadshus AB samt koncernen 
Skellefteå Stadshus AB 
Förslag till budget 2019 för Västerbottensteatern AB 
Förslag till budget 2019 för Visit Skellefteå AB 
Förslag till budget 2019 för Skellefteå Museum AB 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Västerbottensteatern AB 
Visit Skellefteå AB 
Skellefteå Museum AB 
Skellefteå Kraft AB 
Skelleftebostäder AB 
Skellefteå Industrihus AB 
Skellefteå buss AB 
Skellefteå City Airport AB 
Science City AB 
Kommunledningskontoret/ekonomi- och finans 
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§ 333 Dnr KS 2018-000790 045 

Ram för lån med kommunal borgen, Skellefteå 
Stadshus AB 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2018-11-16 § 79 att föreslå 
kommunfullmäktige utöka den kommunala borgensramen för koncernen 
Skellefteå Stadshus AB med 600 miljoner kronor till 8 200 miljoner 
kronor. Bakgrunden är investeringsprogrammet samt förväntad 
egenfinansiering 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Skellefteå 
Stadshus ABs låneförpliktelser inklusive räntederivat upp till ett högsta 
belopp om 8 200 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader 
från och med 2019-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21, § 451 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2018-11-16 § 79 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 334 Dnr KS 2018-000743 024 

Revidering och uppräkning av 
Arvodesreglemente för förtroendevalda i 
Skellefteå kommun från och med 2019-01-01 

Sammanfattning  
Personalnämnden beslutade 2018-11-07 § 123 att föreslå kommun-
fullmäktige anta ett reviderat arvodesreglemente för Skellefteå kommun, 
att gälla fr o m 2019-01-01.  

I förhållande till tidigare arvodesreglemente gäller förändringar i huvudsak 
titulatur på förtroendevalda med heltidsuppdrag eller uppdrag på betydande 
del av heltid, samt inrättande av ett särskilt uppdrag som oppositionsråd. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skellefteå kommun antas enligt 
personalnämndens beslut 2018-11-07 § 123, att gälla från och med  
2019-01-01. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att arvodesreglemente för förtroendevalda i 
Skellefteå kommun antas enligt personalnämndens beslut 2018-11-07  
§ 123, att gälla från och med 2019-01-01. 

Hans Brettschneider (MP) yrkar i första hand avslag på kommunstyrelsens 
förslag; i andra hand yrkas att ingen skall arvoderas mer än 1,0 av 
basarvodet; samt att vice ordföranden som inte tar plats i arbetsutskott av 
egen kraft adjungeras och arvoderas. 

Andreas Westerberg (L), Carina Sundbom (C) samt Per-Ivar Skogqvist 
(KD) yrkar att ärendet skall återremitteras till kommunstyrelsen för 
formulering av en formell funktion för oppositionsrådet inbegripet att 
denne ingår i kommunstyrelsens beredningsgrupp. 

Lenita Hellman (M), Maria Marklund (S) samt Hans Brettschneider (MP) 
yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 

Lenita Hellman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Andreas Westerbergs m fl yrkande om 
återremiss, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder att ärendet skall avgöras vid dagens 
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sammanträde röstar ja, den som stöder Andreas Westerbergs m fl yrkande 
om återremiss röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 50 ja-röster och 12 nej-röster. 3 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning.  

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Hans 
Brettschneiders avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 56 ja-röster och 5 nej-röster, 4 ledamöter avstår från 
att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer proposition på Hans Brettschneiders yrkande om ingen 
arvodering över 1,0 av basarvodet samt adjungering av vice ordföranden 
och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

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

Omröstningsresultat 3 
Vid voteringen avges 55 ja-röster och 9 nej-röster. 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21, § 443 
Personalnämndens protokoll 2018-11-07 § 123 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-10-30 
Förslag till arvodesreglemente 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Skellefteå Stadshus AB 
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Voteringslista § 334 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Martin 
Eliasson (S), Gunilla Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Simon Rilfors 
(S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 
Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten 
(S), Evelina Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Peter Stensmar (S), Valter Stenberg (S), 
Tomas Marklund (S), Lars Lundmark (S), Gunilla Andersson (S), Mats 
Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V). 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
 
Nej röstar: 
Carina Sundbom (C), Maria Sandström (C), Conny Sandström (C), Oscar 
Wellman (C), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), 
Per-Ivar Skogqvist (KD).  

Frånvarande: 
Lena Forsman (KD), Lorents Burman (S), Agneta Hansson (V). 
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Voteringslista § 334 omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Martin 
Eliasson (S), Gunilla Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Simon Rilfors 
(S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 
Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten 
(S), Evelina Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Peter Stensmar (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lars Lundmark (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Carina Sundbom (C), Maria Sandström (C), Conny Sandström (C), Oscar 
Wellman (C), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Linda Strandberg (SD). 
 
Nej röstar: 
Markus Sehlstedt (SD), Lena Forsman (KD), Per-Ivar Skogqvist (KD), 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L). 
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Voteringslista § 334 omröstningsresultat 3 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Martin 
Eliasson (S), Gunilla Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Simon Rilfors 
(S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 
Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten 
(S), Evelina Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Peter Stensmar (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lars Lundmark (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Carina Sundbom (C), Maria Sandström (C), Conny Sandström (C), Oscar 
Wellman (C), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  
Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V),  
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), 
Per-Ivar Skogqvist (KD), Lena Forsman (KD), 

Nej röstar: 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Linda Strandberg (SD), Markus Sehlstedt (SD), 
Agneta Hansson (V), Weidan Gong (V), 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

Frånvarande: 
Joakim Wallström (V). 
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§ 335 Dnr KS 2018-000786 100 

Ordning för inkallande av ersättare i nämnder 
och styrelser, mandatperioden 2019 - 2022 

Sammanfattning  
Enligt 6 kap 16 § Kommunallagen skall kommunfullmäktige bestämma i 
vilken ordning ersättare i en nämnd skall tjänstgöra. Om ersättarna har 
utsetts i proportionella val gäller särskilda regler. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande regler för ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för de val 
av nämnder och styrelser som förrättas av kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2019-2022: 

För ledamot tillhörande Inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning 

S   S, V, MP, C, L, KD, M 

V   V, S, MP, L, C, KD, M 

M   M, C, L, KD, MP, S, V 

C   C, L, KD, M, MP, S, V 

L   L, KD, M, C, MP, S, V 

KD   KD, M, C, L, MP, S, V 

MP   MP, C, L, M, KD, S, V 

SD   SD, M, KD, L,  C, S, V 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-27, § 2 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Skellefteå Stadshus AB 
Samtliga partigruppsledare 
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§ 336 Dnr KS 2018-000802 003 

Ändring av revisionsreglementet 

Sammanfattning 
Skellefteå kommun har i dag sju förtroendevalda revisorer. Inför 
mandatperioden 2018-2022 har det från politiskt håll framförts att det är 
önskvärt med en utökning av revisorskollegiet till nio personer.  

En ändring av antalet revisorer förutsätter att nuvarande 
revisionsreglemente ändras. Enligt av kommunstyrelsen antagen 
delegationsordning kan kommunstyrelsens ordförande besluta i ärenden 
som är så brådskande att kommunstyrelsen avgörande inte kan avvaktas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsreglemente för Skellefteå kommun fastställs enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att revisionsreglemente för Skellefteå kommun 
fastställs enligt kommunledningskontorets förslag. 

Hans Brettschneider (MP) samt Christina Soldan (L) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Hans 
Brettschneiders m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2018-10-28 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Revisionen 
Ansvarig för Troman 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 337 Dnr KS 2018-000799 102 

Val av revisorer, ledamöter och ersättare i 
nämnderna och andra organ med mera från 
och med 2019 
 

Val av revisorer för mandatperioden 2019 - 
2022 

Sammanfattning  
Enligt nu gällande revisionsreglemente skall antalet revisorer i Skellefteå 
kommun uppgå till 7. Det finns ett förslag att antalet revisorer skall utökas 
till nio. Valberedningen konstaterade vid sin behandling av ärendet att det 
finns anledning att lägga ett förslag som bygger på att nuvarande antal 
revisorer skall utses, samt ett förslag som bygger på att fullmäktige 
beslutar att utöka antalet revisorer. 

Av de personer som nominerats som revisorer har en person anmält att en 
närstående är nominerad som ledamot i socialnämnden. Om personen skall 
väljas som revisor måste därför detta ske med undantag för socialnämnden, 
under förutsättning av att den närstående väljs in i nämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Följande personer väljs till revisorer för mandatperioden 2019 – 2022 

Lundström, Thomas (L), ordförande 
S Zingmark, Margaret (S), vice ordförande 
Burström, Ola (S) 
Jalonen, Siv (V) 
Nordenstam, Thomas (KD) 
Javaid, Toseef (MP) 
Cohen, Philip (C) 
 

2. Thomas Lundström (L) väljs till revisor med undantag för 
socialnämndens verksamhet.  

 
Yrkande 
Lorents Burman (S) yrkar att antalet revisorer skall uppgå till sju. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Lorents Burmans yrkande, och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av kommunstyrelse för mandatperioden 
2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och nio ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande, vice ordföranden samt 
oppositionsråd. Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Burman, Lorents (S), ordförande 
Marklund, Maria (S), 1:e vice ordförande 
Hansson, Agneta (V), 2:e vice ordförande 
Markstedt, Bengt (S) 
Åström, Ann (S) 
Lidström, Pierre (S) 
Westerlund, Elizabeth (S) 
Ådin, Daniel (S) 
Wallström, Joakim (V) 
Löwenhöök, Andreas (M), oppositionsråd 
Söderberg, Johan (M) 
Sundbom, Carina (C) 
Bernsson, Maria (C) 
Soldan, Christina (L) 
Abrahamsson, Markku (SD) 

Ersättare: 
Almgren, Bertil (S) 
Roos, Cecilia (S) 
Fahlesson, Kenneth (S) 
Andersson, Anna-Stina (S) 
Torstensson, Lova (V) 
Häggmark, Torbjörn (V) 
Anundi, Stefan (M) 
Enqvist, Charlotta (KD) 
Brettschneider, Hans (MP) 

Yrkande 
Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till valberedningens förslag. 

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

______________________________________________________ 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av för- och grundskolenämnd för 
mandatperioden 2019- 2022 

Sammanfattning  
För- och grundskolenämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
För- och grundskolenämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Stenberg, Fredrik (S), ordförande 
Velander, Jeanette (V), vice ordförande 
Granskär, Maria (S) 
Mnad, Kamel (S) 
Larsson, Mari-Louise (S) 
Hofverberg, Stefan (S) 
Cercio Lidström, Caroline (S) 
Hellman, Lenita (M) 
Holmlund, Julia (M) 
Larsson, Katarina (C) 
Soldan, Christina (L) 

Ersättare: 
Khatibi, Farzana (S) 
Bergman, Klas (S) 
Carlsson, Jeanette (S) 
Löfquist Lundmark, Lova (V) 
Tuoma, Tapio (C) 
Westin, Gun (L) 
Keller, Rosalie (KD) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av bygg- och miljönämnd för 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bygg- och miljönämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Fahlesson, Evelina (S), ordförande 
Löwenhöök, Micaela (M), vice ordförande 
Granlund, Stig (S) 
Nyström, Lena (S) 
Karlsson, Erik (S) 
Dahlbäck, Markus (S) 
Olofsson, Pia (S) 
Wallin, Hans-Eric (V) 
Holmström, Tobias (C) 
Kristiansson, Albin (M) 
Carlbäck, Margareta (L) 

Ersättare: 
Karlsson, Malin (S) 
Hård, Anders (S) 
Frykland, Sara (S) 
Nilsson, Lilian (V) 
Åkerström, Oscar (M) 
Pettersson, Stefan (C) 
Ershag, Janeric (KD) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val till gemensam nämnd för drift av 
personalsystem för mandatperioden 2019 – 
2022 

Sammanfattning  
Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö kommuner har en gemensam 
nämnd för drift av personalsystem. Kommunfullmäktige i Skellefteå ska 
utse en ledamot, tillika ordförande, och en ersättare till den gemensamma 
nämnden.  Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till Skellefteå kommuns representanter i gemensam nämnd för drift av 
personalsystem mandatperioden 2019-2022 utses: 
 
Ledamot: 
Marklund, Maria (S), ordförande 

Ersättare: 
Hellman, Dick (M) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av nämnd för support och lokaler 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Nämnden för support och lokaler består av elva ledamöter och sju 
ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nämnden för support och lokaler mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Teglund, Tomas (S), ordförande 
Holmqvist, Leif (C), vice ordförande 
Carlsten, Lilliann (S) 
Barrljung, Fredrik (S) 
Marklund, Katrin (S) 
Ignberg, Robert (S) 
Vallström, Veronica (S) 
Häggmark, Torbjörn (V) 
Andersson, Henry (M) 
Larsson, Günter (L) 
Skogqvist, Per-Ivar (KD) 

Ersättare: 
Junkka, Ola (S) 
Andersson, Anne (S) 
Wiksten, David (S) 
Hellgren, Astrid (V) 
Eriksson, Mikael (M) 
Markgren, Olle (C) 
Lundqvist Burlin, Elin (MP) 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69  
Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val till gemensam måltidsnämnd för 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting har en gemensam 
måltidsnämnd. Kommunfullmäktiget utser tre ledamöter, varav en 
ordförande, och tre ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande bland 
de ledamöter som valts av kommunen. Mandatperioden omfattar tiden 
2019-01-01 – 2022–12-31.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Till Skellefteå kommuns representanter i gemensam måltidsnämnd för 
mandatperioden 2019-2022 utses: 
 
Ledamöter: 
Teglund, Tomas (S), ordförande 
Carlsten, Lilliann (S) 
Holmqvist, Leif (C) 

Ersättare: 
Ignberg, Robert (S) 
Marklund, Katrin (S) 
Andersson, Henry (M) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av fritidsnämnd mandatperioden 2019 – 
2022 

Sammanfattning  
Fritidsnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fritidsnämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Wallström, Joakim (V), ordförande 
Lundgren, Jonna (S), vice ordförande 
Eskelinen, Robert (S) 
Lundström, Gunilla (S) 
Nyström, Olof (S) 
Eriksson, Ewa (S) 
Rådahl, Isak (S) 
Dolan, Ramona (M) 
Wellman, Oscar (C) 
Löfmark, Roland (L) 
Burman, Isak (MP) 

Ersättare: 
Sundberg, Gun (S) 
Lindström, Jesper (S) 
Lundgren, Karina (S) 
Mellquist, Waldemar (V) 
Andersson, Elias (M) 
Eriksson, Stig (C) 
Ershag, Petter (KD) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av samhällsbyggnadsnämnd 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Samhällsbyggnadsnämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Keisu, Sara (S), ordförande 
Öhman, Linnea (MP), vice ordförande 
Stensmar, Peter (S) 
Lindgren, Annika (S) 
Segerlund, Jonas (S) 
Olofsson, Ingela (S) 
Nyström, Magnus (S) 
Palukka, Filip (V) 
Anundi, Stefan (M) 
Rymark, Gabriella (C) 
Engström, Roland (L) 

Ersättare: 
Lundström, Björn (S) 
Johansson, Daniel (S) 
Sandström, Gunnel (S) 
Bergslycka, Marie (V) 
Nilsson, Jonna (M) 
Wikberg. Leif (C) 
Marklund, Per-Olof (KD) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av gymnasienämnd mandatperioden 2019 – 
2022 

Sammanfattning  
Gymnasienämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Gymnasienämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Lundmark, Felicia (S), ordförande 
Häggmark, Torbjörn (V), vice ordförande 
Dahlgren, Joakim (S) 
Lundmark, Carina (S) 
Ekman, Mats (S) 
Hedlund, Karin (S) 
Larsson, Per (S) 
Eriksson, Sara-Mari (M) 
Lindström, Kjell (M) 
Bergmark, Kjell (C) 
Ahmadzadeh, Shervin (L) 

Ersättare: 
Stenlund, Anna Karin (S) 
Bahman, Mustafa (S) 
Eriksson, Lena (S) 
Stoltz, Urban (V) 
Edström, Kajsa (M) 
Ackermann, Cecilia (C) 
Fjellström, Robert (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Val till gemensam nämnd för grundläggande it-
kapacitetstjänster för mandatperioden 2019 – 
2022 
Sammanfattning  
Skellefteå, Umeå och Vännäs kommuner har en gemensam nämnd för 
lagring, virtualisering och backup.  Kommunfullmäktige utse två ledamöter 
och två ersättare. Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 –  
2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till Skellefteå kommuns representanter i gemensam nämnd för 
grundläggande it-kapacitetstjänster mandatperioden 2019-2022 utses: 
 
Ledamöter: 
Burman, Lorents (S), vice ordförande 
Sundin, Patrik (M) 

Ersättare: 
Åström, Ann (S) 
Larsson, Günter (L) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av konsumentnämnd mandatperioden 2019 
– 2022 

Sammanfattning  
Konsumentnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Konsumentnämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Stenberg, Valter (S), ordförande 
Nilsson, Lilian (V), vice ordförande 
Lillbacka, Carina (S) 
Lundqvist, Annette (M) 
Pohjanen, Agneta (C) 
 

Ersättare: 
Lundmark, Lars (S) 
Wallström, Charlotta (S) 
Raija, Nadeema (S) 
Pettersson, Christine (L) 
D'Angelo Wikström, Daniela (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av gemensam överförmyndarnämnd 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Skellefteå, Norsjö, Arjeplog, Malå och Arvidsjaurs kommuner har en 
gemensam överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige utser fem 
ledamöter och fem ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande samt 
vice ordförande. Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 –  
2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Gemensam överförmyndarnämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Stenberg, Valter (S), ordförande 
Nilsson, Lilian (V), vice ordförande 
Lillbacka, Carina (S) 
Lundqvist, Annette (M) 
Pohjanen, Agneta (C) 
 

Ersättare: 
Lundmark, Lars (S) 
Wallström, Charlotta (S) 
Raija, Nadeema (S) 
Pettersson, Christine (L) 
D'Angelo Wikström, Daniela (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av kulturnämnd mandatperioden 2019 – 
2022 

Sammanfattning  
Kulturnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kulturnämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Hallin, Emilia (S), ordförande 
Nyström, Christina (V), vice ordförande 
Sjögren, Daniel (S) 
Lundström, Klara-Lovisa (S) 
Papoutsis, Vasilios (S) 
Wahlberg, Yvonne (S) 
Ravaghi, Jasmine (S) 
Magnusson Söderlund, Ulrica (M) 
Falkman, Ann-Christin (C) 
Lundqvist, Inger (L) 
Eriksson, Olav (KD) 

Ersättare: 
Fredriksson, Örjan (S) 
Ulfsparre, Anna (S) 
Nor, Mustafa (S) 
Stenmark, Anette (V) 
Almqvist, Siri (M) 
Löfstedt, Ann-Sofie (L) 
Viklund, Barbro (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av personalnämnd mandatperioden 2019 – 
2022 

Sammanfattning  
Personalnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Personalnämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Marklund, Maria (S), ordförande 
Hellman, Dick (M), vice ordförande 
Andersson, Tomas (S) 
Häggmark, Torbjörn (V) 
Forssell-Lindberg, Ellinor (C) 

Ersättare: 
Löfgren Hjelte, Liselott (S) 
Kristoffersson, Jimmy (S) 
Rilfors, Simon (S) 
Olofsson, Kerstin (L) 
Enqvist, Charlotta (KD) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av socialnämnd mandatperioden 2019 – 
2022 

Sammanfattning  
Socialnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Socialnämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Karambotis Iosif (S), ordförande 
Lundström Anna (S), vice ordförande 
Nilsson, Magnus (S) 
Lundström, Rose-Marie (S) 
Vikström, Erik (S) 
Lundberg, Rosemarie (S) 
Gong, Weidan (V) 
Lindgren, Anette (M) 
Häggblad, Erika (M) 
Andersson, Håkan (C) 
Engström, Stina (L) 

Ersättare: 
Widmark-Andersson, Solweig (S) 
Johansson, Christer (S) 
Berglund, Malin (S) 
Lindström, Gun-Kajsa (V) 
From-Lindqvist, Anna (C) 
Olofsson, Kerstin (L) 
Forsman, Lena (KD) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av valnämnd mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Valnämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Wass, Tobias (S), ordförande 
Skogqvist, Per-Ivar (KD), vice ordförande 
Andersson, Wiveca (S) 
Hedlund, Lars-Åke (S) 
Häggmark, Karin (V) 
Nilsson, Annica (M) 
Eriksson, Stig (C 

Ersättare: 
Larsson, Ludmila (S) 
Vikström, Ingemar (S) 
Nyman, Annika (S) 
Hansson, Agneta (V)  
Burman Isak, (MP) 
Sandberg, Jessica (M) 
Wennberg, Jens (L) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av krisledningsnämnd mandatperioden 
2019 – 2022 

Sammanfattning  
Krisledningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Krisledningsnämnd mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Burman Lorents (S), ordförande 
Marklund, Maria (S), vice ordförande 
Åström, Ann (S) 
Hansson, Agneta (V) 
Löwenhöök, Andreas (M) 
Söderberg, Johan (M) 
Sundbom, Carina (C) 

Ersättare: 
Markstedt, Bengt (S) 
Lidström, Pierre (S) 
Westerlund, Elizabeth (S) 
Wallström, Joakim (V) 
Soldan, Christina (L) 
Enqvist, Charlotta (KD) 
Brettschneider, Hans (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av demokratiberedning mandatperioden 
2019 – 2022 

Sammanfattning  
Demokratiberedningen består av kommunfullmäktiges presidium och en 
representant för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2022–12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Demokratiberedning mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Marklund Tomas (S), ordförande 
Westerberg, Andreas (L), vice ordförande 
Ådin, Daniel (S) 
Andersson, Gunilla (S) 
Lindgren, Anette (M) 
Holmström, Tobias (C) 
Hashemi, Thomas (V) 
Holmlund, Gun-Britt (SD) 
Ahmadzadeh, Shervin (L) 
Enqvist, Charlotta (KD) 
D'Angelo Wikström, Daniela (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Skellefteå Industrihus AB 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Styrelsen består av nio ledamöter utan ersättare. Kommunfullmäktige utser 
ordförande samt vice ordförande. Mandatperioden omfattar tiden  
från årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Skellefteå Industrihus AB mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Burman, Lorents (S), ordförande 
Söderberg, Johan (M), vice ordförande 
Stenlund Björk, Åsa (S) 
Öhlund, Hans (S) 
Etelämäki, Åsa (S) 
Hansson, Agneta (V) 
Hellman, Dick (M) 
Rutdal, Anders (C) 
Wikman, Glenn (L) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Skelleftebostäder AB 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Styrelsen består av nio ledamöter utan ersättare. Kommunfullmäktige utser 
ordförande samt vice ordförande. Mandatperioden omfattar tiden  
från årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Skelleftebostäder AB mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Classon, Harriet (S), ordförande 
Larsson, Ulrika (V), vice ordförande 
Eriksson, Ludwig (S) 
Marklund, Agneta (S) 
Lindh, Börje (S) 
Fransson, Gunnar (M) 
Bergmark, Kjell (C) 
Holmström, Anna (C) 
Sundman, Ingrid (L) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Skellefteå Buss AB 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Styrelsen består av sju ledamöter utan ersättare. Kommunfullmäktige utser 
ordförande samt vice ordförande. Mandatperioden omfattar tiden  
från årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Skellefteå Buss AB mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Marklund, Roger (S), ordförande 
Palukka, Filip (V), vice ordförande 
Bergqvist Holmgren, Mari (S) 
Pettersson, Ann Kristin (S) 
Flank, Magnus (M) 
From-Lindqvist, Anna (C) 
Renström, David (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Skellefteå Kraft AB 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Styrelsen består av nio ledamöter utan ersättare. Kommunfullmäktige utser 
ordförande samt vice ordförande. Mandatperioden omfattar tiden  
från årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Skellefteå Kraft AB mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Marklund, Alf (S), ordförande 
Sandström, Conny (C), vice ordförande 
Bågesund Marklund, Ann-Helen (S) 
Fhärm, Per (S) 
Bray,Annica (S) 
Lundberg, Fredrik (S) 
Wallin, Hans-Eric (V) 
Vesterberg, Nils E (M) 
Löwenhöök, Micaela (M) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Science City Skellefteå AB 
mandatperioden 2019 – 2022 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser en ledamot i styrelsen, tillika ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden från årsstämman 2019 till årsstämman 
2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Science City Skellefteå AB mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamot: 
Widman Lundmark, Monica  (S), ordförande 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Norrbottniabanan AB 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser en ledamot samt en ersättare. Mandatperioden 
omfattar tiden från årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Norrbottniabanan AB mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamot: 
Burman, Lorents (S) 

Ersättare: 
Sundbom, Carina (C) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Skellefteå Stadshus AB 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige 
utser ordförande samt vice ordförande. Mandatperioden omfattar tiden  
från årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Skellefteå Stadshus AB mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Burman Lorents (S), ordförande 
Marklund, Maria (S), vice ordförande 
Åström, Ann (S) 
Hansson, Agneta (V) 
Löwenhöök, Andreas (M) 
Söderberg, Johan (M) 
Sundbom, Carina (C) 

Ersättare: 
Markstedt, Bengt (S) 
Lidström, Pierre (S) 
Westerlund, Elizabeth (S) 
Wallström, Joakim (V) 
Soldan, Christina (L) 
Enqvist, Charlotta (KD) 
Brettschneider, Hans (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Skellefteå City Airport AB 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Styrelsen består av sju ledamöter utan ersättare. Kommunfullmäktige utser 
ordförande samt vice ordförande. Mandatperioden omfattar tiden  
från årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Skellefteå City Airport AB mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Hedström, Melinda (S), ordförande 
Sundelin, Johan (L), vice ordförande 
Löfgren, Kenneth (S) 
Holmgren, Paulina (S) 
Fadi, Adil (V) 
Karlstén, Peter (M) 
Sandström, Maria (C) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Västerbottensteatern AB 
mandatperioden 2019 - 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser tre ledamöter, tre ersättare samt vice 
ordförande. Mandatperioden omfattar tiden för årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Styrelse för Västerbottensteatern AB mandatperioden årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023: 
 
Ledamöter: 
Westerberg, Vicktoria (L), vice ordförande 
Widmark-Andersson, Solweig (S) 
Nyström, Magnus (S) 

Ersättare: 
Lundström, Maja (S) 
Junkka, Ola (S) 
Lundvall, Linnea (M) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Skellefteå Museum AB 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser tre ledamöter, tre ersättare samt ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden för årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Skellefteå Museum AB årsstämman 2019 till årsstämman 
2023: 
 
Ledamöter: 
Bergslycka, Marie (V), ordförande 
Lidman, Lars-Eric (S) 
Lundqvist, Inger (L) 

Ersättare: 
Lundmark, Kristine (S) 
Jonsson, Ulf (S) 
Löfstedt, Ann-Sofie (L) 

 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 92  
Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Skellefteå Kulturhus AB 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser sju ledamöter utan ersättare. 
Kommunfullmäktige utser ordförande samt vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden för årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 

I styrelsen ska ingå professionella ledamöter, som ska bilda styrelsens 
majoritet. Dessa nomineras till bolagsstämman. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Skellefteå Kulturhus AB årsstämman 2019 till årsstämman 
2023: 
 
Ledamöter: 
Fahlesson, Evelina (S), ordförande 
Wallström, Joakim (V), vice ordförande 
Vesterberg, Nils E (M) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Visit Skellefteå AB 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser fyra ledamöter utan ersättare. Kommun-
fullmäktige utser ordförande. Mandatperioden omfattar tiden för 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Visit Skellefteå AB årsstämman 2019 till årsstämman 2023: 
 
Ledamöter: 
Keisu, Sara (S), ordförande 
Löwenhöök, Andreas (M) 
Gustafsson, Leif (-) 
Renström, Helena (-) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Folkrörelsearkivet i 
Västerbottens län mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser en ledamot samt en ersättare. Mandatperioden 
omfattar tiden 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Folkrörelsearkivet i Västerbottens län mandatperioden 2019-
2022: 
 
Ledamot: 
Lidman, Lars-Eric (S) 

Ersättare: 
Lundqvist, Inger (L)  
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Företagsarkivet i 
Västerbotten mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser en ledamot samt en ersättare. Mandatperioden 
omfattar tiden 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Företagsarkivet i Västerbotten mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamot: 
Lif, Linda (S) 

Ersättare: 
Sundbom, Carina (C)  
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av gode män vid 
fastighetsbildningsförrättningar för tätort 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser sex gode män. Mandatperioden omfattar tiden 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar för tätort mandatperioden 
2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Fahlesson, Robin (S) 
Engström, Roland (L) 
Eriksson, Olav (KD) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av gode män vid 
fastighetsbildningsförrättningar för jord- och 
skogsfastigheter mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser sex gode män. Mandatperioden omfattar tiden 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar för jord- och 
skogsfastigheter mandatperioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: 
Lundberg, Ulf (S) 
Nilsson, Anders (M) 
Markgren, Olle (C) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Stiftelsen Lövångers 
Sockens Livräntekassa  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser tre ledamöter i styrelsen. Kommunfullmäktige 
utser ordförande. Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 –  
2019-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Stiftelsen Lövånger Sockens Livräntekassa 2019-01-01 – 
2019-12-31: 
 
Ledamöter: 
Granskär, Maria (S), ordförande 
Lindgren, Anders (S) 
Viklund, Barbro (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Skellefteå Nödhjälpsstiftelse  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser fem ledamöter och fem ersättare i styrelsen. 
Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2021-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Skellefteå nödhjälpsstiftelse 2019-01-01 – 2021-12-31: 
 
Ledamöter: 
Karambotis, Iosif (S), ordförande 
Engström, Stina (L), vice ordförande 
Lundström, Anna (S) 
Nilsson, Magnus (S) 
Andersson, Håkan (C) 

Ersättare: 
Lundström, RoseMarie (S) 
Vikström Erik (S) 
Lindström, Gun-Kajsa (V) 
Lindgren, Anette (M) 
Forsman, Lena (KD) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Stiftelsen Skeriafonden 
mandatperioden 2019 – 2022 
Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare i styrelsen. 
Kommunfullmäktige utser ordförande. Mandatperioden omfattar tiden 
2019-01-01 – 2019-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Stiftelsen Skeriafonden mandatperioden 2019 - 2022 : 
 
Ledamot: 
Burman, Lorens (S), ordförande 

Ersättare: 
Brettschneider, Hans (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Skellefteå och Byske 
Kompaniers Invalidbeväringskassa 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser fyra ledamöter och fyra ersättare i styrelsen. 
Styrelsens medlemmar måste vara bosatta inom vissa utpekade 
församlingar inom Skellefteå kommun. Mandatperioden omfattar tiden 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Skellefteå och Byske Kompaniers Invalidbeväringskassa  
mandatperioden 2019 - 2022 : 
 
Ledamöter: 
Ådin, Daniel (S) 
Lundmark, Carina (S) 
Hasslow, Carin (L) 
Sandström, Maria (C) 

Ersättare: 
Björk, Johannes (M) 
Ershag, Petter (KD) 
Stensmar, Peter (S) 
Johansson, Gun-Marie (S) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Stiftelsen Skellefteå Museum 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser tre ledamöter med personliga ersättare i 
styrelsen. Kommunfullmäktige utser ordförande. Mandatperioden omfattar 
tiden 2019-01-01 – 2021-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Stiftelsen Skellefteå museum mandatperioden 2019 - 2022 : 
 
Ledamöter: 
Bergslycka, Marie (V), ordförande 
Lidman, Lars-Eric (S) 
Lundqvist, Inger (L) 

Ersättare: 
Lundmark, Kristine (S) – personlig ersättare för Bergslycka, Marie 
Jonsson, Ulf (S) – personlig ersättare för Lidman, Lars-Eric 
Löfstedt, Ann-Sofie (L) – personlig ersättare för Lundqvist, Inger 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Stiftelsen Rismyrliden 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser tre ledamöter och tre ersättare i styrelsen. 
Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2021-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Stiftelsen Rismyrliden mandatperioden 2019 - 2022 : 
 
Ledamöter: 
Marklund, Tomas (S), ordförande 
Wikström, Ingemar (S) 
Keller, Rosalie (KD), vice ordförande 

Ersättare: 
Parbring Westerlund, Lillian (S) 
Ravaghi, Jasmine (S) 
Holmlund, Barbro (C) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Stiftelsen Träenigheten 
mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare i styrelsen. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2021-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Stiftelsen Träenigheten mandatperioden 2019 - 2022 : 
 
Ledamot: 
Burman, Lorents (S) 

 
Ersättare: 
Hansson, Agneta (V) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Stiftelsen Rönnbäret 
mandatperioden 2019 – 2022  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser fyra ledamöter utan ersättare i styrelsen. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2021-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Stiftelsen Rönnbäret mandatperioden 2019 - 2022 : 
 
Ledamöter: 
Marklund, Maria (S)  
Marklund, Tomas (S) 
Markgren Anundi, Sophie (M) 
Brettschneider, Hans (MP) 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Val av styrelse för Samordningsförbundet 
Skellefteå - Norsjö mandatperioden 2019 – 2022 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser en ledamot och enersättare i styrelsen. 
Mandatperioden omfattar tiden 2019-01-01 – 2021-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelse för Samordningsförbundet Skellefteå - Norsjö mandatperioden 
2019 - 2022 : 
 
Ledamot: 
Almgren, Bertil (S) 

Ersättare: 
Bergman, Hans (C) 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-27, § 3 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
De valda 
Nämnder, styrelser  
Ansvarig för Troman 
Lönecenter förtroendevalda 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 338 Dnr KS 2018-000668 214 

Detaljplan för Östanbäck 2:27 inom 
kommundelen Byske, antagande 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-10-04 § 200 att föreslå 
kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för Östanbäck 2:27 inom 
kommundelen Byske. Syftet med förslaget är att möjliggöra upp till fem 
fritidshustomter. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för Östanbäck 2:27 inom komundelen Byske fastställs enligt 
bygg- och miljönämndens förslag 2018-10-04 § 200. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 426 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-10-04 § 200 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-06 
Granskningsutlåtande 2018-09-06 
Planbeskrivning 2018-09-06 
Plankarta 2018-09-06 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Sakägare som inte fått sin sak prövad 
Bygg- och miljönämnden 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 339 Dnr KS 2018-000760 214 

Detaljplan för Gösen 9 inom stadsdelen 
Centrala stan, antagande 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-11-08 § 237 att föreslå 
kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för Gösen 9 inom 
stadsdelen Centrala stan.  

Planförslaget syftar främst till att möjliggöra påbyggnad av två hus.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till bygg- och miljönämnden för genomförande av 
dagsljusutredning. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att detaljplan för Gösen 9 inom stadsdelen 
Centrala stan antas enligt bygg- och miljönämnden beslut 2018-11-08 § 
237. 

Evelina Fahlesson (S) yrkar att ärendet skall återremitteras till bygg- och 
miljönämnden för genomförande av dagsljusutredning. 

Beslutsgång 
Ordförnaden ställer proposition på Evelina Fahlessons yrkande om 
återremiss, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Jäv 
Anna From-Lindqvist (C) deltar på grund av jäv ej i behandlingen eller 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21, § 445 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-11-08 § 237 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-10-17 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Planbeskrivning + bilagor (geo, buller, skugga, arkitektur) 
Plankarta 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 340 Dnr KS 2018-000767 045 

Förslag till borgensavgifter 2019 

Sammanfattning  
Om ett bolag som ingår i koncernen Skellefteå kommun tar upp lån och 
kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånen krävs att kommunen 
skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Detta utifrån EU-
lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt 
ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras 
finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig 
och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående 
bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftningen måste också 
Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får 
varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som 
skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån 
samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga 
grunder. 

Kommunledningskontoret har till extern konsult lämnat i uppdrag att 
analysera kommunkoncernens nivåer avseende prissättning av internlån 
och borgensavgifter. Resultatet av analysen skall ses som ett underlag för 
fastställande av räntepåslag/borgensavgift. Det är kommunfullmäktige i 
Skellefteå kommun som fattar beslut om exakta nivåer. 

Konsultens analys bygger på en modell för beräkning av borgensavgift 
respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig 
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess 
finansiella status.  

Vid sidan av borgensåtagande för lån inom Skellefteå Stadshuskoncernen 
har Skellefteå kommun tecknat borgen för övriga åtaganden. Som exempel 
på sådana åtaganden kan nämnas kostnader för återställningsåtgärder 
avseende vindkraftverk och torvtäkter. En borgensavgift för dessa 
åtaganden tas ut och ligger på samma nivå som påslaget för lån. 

Kommunledningskontoret har i sitt förslag till reviderade borgensavgifter 
följt konsulternas förslag men lagt in en försiktigare förändring av 
avgifterna över tid.  

Några av de mindre bolagen föreslås i modellen få kraftigt höjda 
borgensavgifter på grund av lägre finansiell styrka. Då syftet med dessa 
bolag inte är att generera avkastning till ägaren samt att de inte som de 
affärsdrivande bolagen i samma utsträckning verkar på en konkurrensutsatt 
marknad anser kommunledningskontoret att det bör läggas ett tak på 
borgensavgiften motsvarande 0,45 %. 

I konsultförslaget föreslås även en egen borgensavgift för moderbolaget 
Skellefte Stadshus AB (SSAB). Kommunledningskontoret anser att det i 
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dagsläget inte finns grund för någon sådan avgift eftersom någon egentlig 
verksamhet inte bedrivs där i dagsläget. 

Avgifterna kommer att bli föremål för en årlig översyn. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Borgensavgift i form av räntepåslag vid lån med kommunal borgen blir 

0,30 % för Skellefteå Kraft AB, 0,35 % för Skelleftebostäder AB och 
för Skellefteå Industrihus AB samt 0,45 % för övriga bolag under 
2019. 

2. För övrig borgen tillämpas samma avgift som vid lån med kommunal 
borgen från och med att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök 
(M), Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Gunnar Fransson (M), 
Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Andreas Löwenhööks yrkande.  
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att borgensavgift i form av räntepåslag vid lån 
med kommunal borgen blir 0,30 % för Skellefteå Kraft AB, 0,35 % för 
Skelleftebostäder AB och för Skellefteå Industrihus AB samt 0,45 % för 
övriga bolag under 2019; samt att för övrig borgen tillämpas samma avgift 
som vid lån med kommunal borgen från och med att kommunfullmäktiges 
beslut vunnit laga kraft. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar att borgensavgifterna skall vara:  
Skellefteå Kraft AB koncern 0,35 %; Skelleftebostäder AB 0,4 %; 
Skellefteå Industrihus AB 0,4 %; Skelleftebuss AB 0,6 %; Skellefteå City 
Airport AB 0,7 %; Science City Skellefteå AB 0,65 %; Skellefteå Stadshus 
AB 0,4 %. 

Lorents Burman (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 voterings-
proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Andreas Löwenhööks yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 41 ja-röster och 22 nej-röster. 1 ledamot avstår från 
att rösta. 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21, § 448 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Skellefteå Stadshus AB 
Berörda bolag 
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Voteringslista § 340 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Martin 
Eliasson (S), Gunilla Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Simon Rilfors 
(S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 
Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Lilliann Carlsten 
(S), Evelina Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Harriet Classon (S), 
Maria Marklund (S), Annica Bray (S), Peter Stensmar (S), Lorents Burman 
(S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lars Lundmark (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Agneta Hansson (V), Marie Bergslycka (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V),  
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 
 
Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Gunnar Fransson (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
Carina Sundbom (C), Maria Sandström (C), Oscar Wellman (C), Anna 
From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), 
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), 
Per-Ivar Skogqvist (KD), 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
 
Avstår från att rösta: 
Conny Sandström (C) 

Frånvarande: 
Lena Forsman (KD) 
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§ 341 Dnr KS 2018-000692 315 

Avgift för personalparkering och 
långtidsparkering i parkeringshus 2019 

Sammanfattning  
Tekniska nämnden beslutade 2018-10-15 § 229 att föreslå nya 
parkeringsavgifter i Skellefteå kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 
och 3 § trafikförordningen (1998:1276) följande parkeringsavgifter: 

a. Avgift för P-hus Brinken, P-hus Pantern, P-hus Arkaden  
dagspris 100 kr/dag 
30-dagarsabonnemang 900 kr 
7-dagarsabonnemang 450 kr  

 

b. Avgift för P-hus Ekorren kall del 
dagspris 70 kr/dag 
30-dagarsabonnemang 700 kr  
7-dagarsabonnemang 350 kr  

 

c. Avgift för P-hus Ekorren varm del 
årsavgift 10 800 kr/år (900 kr/mån) 

 

d. Avgift för P-hus Viktoria 
dagspris 80 kr/dag 
30-dagarsabonnemang 700 kr  
7-dagarsabonnemang 350 kr  

e. Avgift för P-hus Campus 
dagspris 70 kr/dag 
30-dagarsabonnemang 700 kr  
7-dagarsabonnemang 350 kr 

f. Digitalt 30 -dagarsabonnemang giltigt för alla P-hus 
1 200 kr 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 438 
Tekniska nämndens protokoll 2018-10-15 § 229 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-19 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Tekniska nämnden 
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§ 342 Dnr KS 2018-000744 020 

Kompetensförsörjningsstrategi 2019-2022 

Sammanfattning 
Personalnämnden beslutade 2018-11-07 § 122 att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa kompetensförsörjningsstrategi för 2019 – 
2022. Nämnden har framhållit vikten av att beslut i ärendet fattas före 
årsskiftet 2019 – 2022.  

På grund av ett missförstånd har ärendet inte behandlats på 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-21, något ytterligare 
kommunstyrelsesammanträde finns inte inplanerat före 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18. 

Enligt av kommunstyrelsen antagen delegationsordning kan 
kommunstyrelsens ordförande besluta i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsen avgörande inte kan avvaktas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kompetensförsörjningsstrategi för 2019 - 2022 fastställs enligt 
personalnämndens beslut 2018-11-07 § 122. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att kompetensförsörjningsstrategi för 2019 - 
2022 fastställs enligt personalnämndens beslut 2018-11-07 § 122. 

Weidan Gong (V) yrkar att på förslagets sida 5, under rubriken ”attraktiva 
arbetsplatser” följande skrivning läggs till sist i stycket ”Ett aktivt arbete 
med arbetsmiljö är ett viktigt sätt att skapa en mer attraktiv arbetsplats”. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Weidan Gongs tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

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

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 38 ja-röster och 21 nej-röster. 5 ledamöter avstår från 
att rösta. 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 
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Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2018-11-28 
Personalnämndens protokoll 2018-11-07, § 122 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-31 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Personalnämnden 
Samtliga nämnder 
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Voteringslista § 342 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Martin 
Eliasson (S), Gunilla Lundström (S), Jonna Lundgren (S), Felicia 
Lundmark (S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Simon Rilfors 
(S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 
Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Harriet Classon (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Peter Stensmar (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Lars Lundmark (S), Gunilla Andersson 
(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Gunnar Fransson (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 
 
Nej röstar: 
Lilliann Carlsten (S), 
Carina Sundbom (C), Maria Sandström (C), Conny Sandström (C), Oscar 
Wellman (C), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C), 
Agneta Hansson (V), Marie Bergslycka (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V),  
Andreas Westerberg (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), 
Per-Ivar Skogqvist (KD), 
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
 
Avstår från att rösta: 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 

Frånvarande: 
Lena Forsman (KD) 
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§ 343 Dnr KS 2018-000421 761 

Ansökan om samverkansöverenskommelse om 
förebyggande dopingarbete i Västerbotten, 
fritidsnämnden 

Sammanfattning  
Under hela 2000-talet har Västerbottens idrottsförbund arbetat aktivt i 
dopingfrågan, dels genom egna insatser och dels genom att i samverkan 
med andra aktörer utvecklat en samverkansmodell för antidopingarbete 
Västerbotten. Verksamheten har hittills finansierats via medel från 
Västerbottens idrottsförbund och via projektmedel från Folkhälso-
myndigheten. Denna finansering upphör vid årsskiftet 2017/2018. 
Idrottsförbundet föreslår därför att en samverkansöverenskommelse ingås. 

I ansökan om samverkansöverenskommelse tar Västerbottens 
idrottsförbund, förutom att bedriva sitt ordinarie antidopingarbete inom 
idrottsrörelsen, på sig en samordnande roll för antidopingarbetet i 
Västerbotten. Dels genom att inom ramen för Västerbottens 
dopingkommitté upprätthålla och utveckla samverkan mellan 
idrottsförbund, länsstyrelse, landsting, kommuner, tull och polis, men även 
genom att samordna kommunikation, medverka i övriga 
samverkansnätverk där dopingfrågan är viktig och att svara upp mot 
utbildningsbehov från samhällets aktörer. 

Fritidsnämnden beslutade 2018-09-21 § 38 att Skellefteå kommun tecknar 
en samverkansöverenskommelse med Västerbottens idrottsförbund, Umeå 
kommun samt Västerbottens läns landsting för perioden 2018-01-01 – 
2020-12-31. Fritidsnämnden beslutade bidra med 50 000 kronor årligen 
och äska pengar från kommunstyrelsen med 100 000 kronor årligen. 
Beslutet villkorades med att övriga parter biföll ansökan från Västerbottens 
idrottsförbund. 2018-02-06 § 38 ansökt om 100 000 kronor per år under 
perioden 2018-2020.  

Kommunledningskontoret, ekonomi och finans föreslår att 100 000 kronor 
per år beviljas för åren 2019 och 2020, anslaget för Demokrati, integration 
och hälsa. Kostnaden för år 2018 får fritidsnämnden finansiera inom 
befintlig ram då hela anslaget för år 2018 Demokrati, integration och hälsa 
har förbrukats. 

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-09 § 358 att ärendet återremitteras till 
förvaltningen för klarläggande av hur projektet avses finansierat 2018, 
samt om annan finansiering har ordnats. 

Kultur- och fritidskontoret har inkommit med en tjänsteskrivelse av vilken 
framgår att Umeå kommun bidrar med 400 000 kronor årligen under hela 
avtalsperioden. Västerbottens läns landsting bidrar med 100 000 kronor för 
2018. För resterande del av avtalsperioden har inte Landstinget tagit något 
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beslut eftersom de avvaktar deras ihop slagning med Region Västerbotten 
som ska vara genomförd 2019-01-01. En ny ansökan från Västerbottens 
idrottsförbund till Landstinget för resterande del av avtalsperioden kommer 
att skickas in. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21 § 414 bland annat att bevilja  
fritidsnämnden ett extra anslag på 100 000 kronor år 2019 och 100 000 
kronor år 2020 för förebyggande dopingarbete i Västerbotten och att 
kommunstyrelsen skall få en årlig redovisning av vidtagna åtgärder och 
uppnådda resultat. Beslutet villkorades med att kommunfullmäktige 
godkänner att Skellefteå kommun ingår samverkansöverkommelse om 
förebyggande dopingarbete i Västerbotten med Västerbottens 
idrottsförbund åren 2018 – 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommun ingår samverkansöverenskommelse om förebyggande 
dopingarbete i Västerbotten med Västerbottens idrottsförbund åren 2018 – 
2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 414 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-09 § 358 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-21 
Fritidsnämndens protokoll 2018-02-06 § 38 
Ansökan från Västerbottens idrottsförbund 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Fritidsnämnden 
Västerbottens idrottsförbund 
Kommunledningskontoret, ekonomi, juridik och finans 
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§ 344 Dnr KS 2018-000688 003 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning  
Tekniska nämnden byter 2019-01-01 namn till samhällsbyggnadsnämnden. 
Ett förslag till reglemente har upprättats utifrån detta. Förutom de av 
namnändringen förorsakade förändringarna föreslås även vissa 
förtydliganden gällande vatten- och avloppsverksamheten samt 
huvudmannaskapet gällande den kommunala hamnverksamheten. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden fastställs enligt tekniska 
nämndens förslag 2018-10-15 § 217, att gälla från och med 2019-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 427 
Tekniska nämndens protokoll 2018-10-15 § 217 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-24 
Förslag till reglemente 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 345 Dnr KS 2018-000676 003 

Ändring av bygg- och miljönämndens 
reglemente 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-10-04 § 194 att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa nytt reglemente för nämnden. Ändringarna 
gäller ett förtydligande gällande handläggning av undantag i renhållnings-
ordningens lokala föreskrifter och en komplettering vad gäller nämndens 
ansvar för livsmedelslagstiftningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bygg- och miljönämndens reglemente ändras enligt nämndens förslag 
2018-10-04 § 194. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 428 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-10-04 § 194 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-26 
Förslag till reglemente 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 346 Dnr KS 2018-000717 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), kvartal 3, 2018, 
socialnämnden 

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

Socialnämnden rapporterar att under 2018 kvartal 3 fanns det 27 beslut, 
varav 10 berör män/pojkar och 17 berör flickor/kvinnor, som inte 
verkställts inom tre månader. Det är en ökning med 18 beslut mot 
föregående kvartal. Ett uppehåll i verkställighet rapporteras också under 
kvartalet. Under kvartalet har 2 beslut, som tidigare rapporterats in som ej 
verkställda, verkställts. 0 beslut har avslutats utan att verkställas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21 § 429 
Socialnämndens protokoll 2018-10-25 § 157 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-12 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 347 Dnr KS 2018-000718 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3, 2018 

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

Socialnämnden rapporterar att under 2018 kvartal 3 fanns det 35 beslut 
som inte verkställts inom tre månader vilket är en ökning med 16 ärenden 
mot första kvartalet 2018. Äldreomsorgen (ÄO) har 20 beslut och Individ 
och familjeomsorgen (IFO) har 15 beslut som inte verkställts inom tre 
månader. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-21, § 430 
Socialnämndens protokoll 2018-10-25 § 156 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-04 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 348 Dnr KS 2018-000777 102 

Ändrad representation vid årsstämmor och 
styrelser i hel- och delägda bolag, Skellefteå 
Kraft AB (avser Skellefteå Kraft Elnät AB, 
Skellefteå Kraft Fibernät AB, Science City 
Skellefteå AB och Skellefteå Kraft Industry 
Locations AB) 

Sammanfattning  
Skellefteå Stadshus AB beslutade 2018-11-16, § 90, att föreslå vissa 
ändringar beträffande representation vid årsstämmor och styrelser i hel- 
och delägda bolag, Skellefteå Kraft AB. Den ändrade representationen 
avser Skellefteå Kraft Elnät AB, Skellefteå Kraft Fibernät AB, Science 
City Skellefteå AB och Skellefteå Kraft Industry Locations AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Hans Kreisel entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Skellefteå Kraft Elnät AB. 

2. Seved Lycksell utses till ny ledamot i styrelsen för Skellefteå Kraft 
Elnät AB fram till slutet av den årsstämma som följer efter 2018 års val 
till kommunfullmäktige. 

3. Eva Axelsson avgår som ledamot i styrelsen för Skellefteå Kraft 
Fibernät AB. 

4. Seved Lycksell utses till ny ledamot i styrelsen för Skellefteå Kraft 
Fibernät AB fram till slutet av den årsstämma som följer efter 2018 års 
val till kommunfullmäktige. 

5. Ann-Christine Schmidt avgår som ledamot i styrelsen för Science City 
AB. 

6. Fredrik Jonsson utses till ny ledamot i styrelsen för Science City AB 
fram till slutet av den årsstämma som följer efter 2018 års val till 
kommunfullmäktige. 

7. Christoffer Svanberg avgår som ledamot för Skellefteå Kraft Industry 
Locations AB. 

8. Alf Marklund utses till ny ledamot i styrelsen för Skellefteå Kraft 
Industry Locations AB fram till slutet av den årsstämma som följer 
efter 2018 års val till kommunfullmäktige. 

9. Conny Sandström väljs som ombud och Annica Bray som ersättare för 
Skellefteå Kraft Industry Locations AB på ordinarie årssammanträde. 
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Beslutsunderlag 
Skellefteå Stadshus AB protokoll 2018-11-16, § 90 
Skellefteå Krafts skrivelse 2018-11-01 

 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Kraft AB 
De valda 
De som avgår 
Ansvarig för Troman 
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§ 349 Dnr KS 2018-000804 102 

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

Sammanfattning  
Olof Hasslow (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

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

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Olof Hasslow (L) 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Olof Hasslow  
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 350 Dnr KS 2018-000056 101 

Beredning av medborgarförslag till 
kommunfullmäktige 
 

 Dnr 2018-722 310 

Medborgarförslag om att riva muren på norra 
delen av Möjligheternas torg (56/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-746 530 

Medborgarförslag om avgiftsfri kollektivtrafik 
för alla med mera (57/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-747 530  

Medborgarförslag om en stor klocka på taket 
till väntsalen på busstationen i Skellefteå 
(58/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till nämnden för support och lokaler för 
beslut.  

 

 

 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 128  
Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 Dnr 2018-773  

Medborgarförslag om belysning av statyn 
Johanna i Stadsparken (59/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-779 821  

Medborgarförslag om att bygga Sveriges 
miljövänligaste ishall i Byske (60/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-780 610  

Medborgarförslag om att estetiska teaterlinjen 
ska vara kvar i Skellefteå (61/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till gymnasienämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-784 109  

Medborgarförslag om ett språkcafé på kvällstid 
i Skellefteå (62/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  
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 Dnr 2018-788 310  

Medborgarförslag om att det planeras och 
byggs en gång- och cykelväg över 
Bergsbydammen (63/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-797 310  

Medborgarförslag om ny dragning av Myckle-
Medlevägen (64/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-798 317 

Medborgarförslag om att inte ha nattreducerad 
gatubelysning vid busshållplatserna i 
Skelleftehamn (65/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-815 310  

Medborgarförslag om att halkbekämpningsgrus 
ersätts med sopsaltning med mera (66/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  
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 Dnr 2018-821 010  

Medborgarförslag om att kommunen tar fram 
en klimatomställningsplan (67/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

_____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Förslagsställarna 
Tekniska nämnden 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
Gymnasienämnden 
Nämnden för support och lokaler 
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§ 351 Dnr KS 2018-000057 101 

Remisser  
 Dnr 2018-727 109 
 
Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 
Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
kostnadssubvention av broddar för kommuninvånare över 65 år (56/18) 
 
 Dnr 2018-728 109 
 
Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 
Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
tydligare demokratiaspekt i vänortssamarbeten (57/18) 
 
 Dnr 2018-758 141 
 
Motion av Carina Sundbom (C), Håkan Andersson (C), Kjell Bergmark 
(C), Katarina Larsson (C) och Oscar Wellman (C) om att tillsätta en 
landsbygdsutvecklare på heltid (58/18) 
 
 Dnr 2018-813 330 
 
Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 
Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
att bygga en spegelskog (59/18) 
 
 Dnr 2018-814 600 
 
Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Linda 
Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
upplevelserum till grundsärskolan på Lejonströmsskolan (60/18) 
 
______________________________________________________ 
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§ 352 Dnr KS 2018-000800 101 

Delgivningar 
 Dnr 2018-759 190 
 
Länsstyrelsen Norrbottens protokoll 2018-11-05 om inspektion av 
överförmyndarnämnden för Skellefteå, Malå, Norsjö och Arjeplogs 
kommuner. 
 
 Dnr 2018-663 102 
 
Länsstyrelsen beslut 2018-11-22 där Siri Wallgren (M) utses till ny 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
 Dnr 2018-685 102 
 
Länsstyrelsens beslut 2018-11-22 där Mats Ekman (S) utses till ny ledamot 
i kommunfullmäktige. Någon ny ersättare utses inte eftersom kvoten av 
ersättare är fylld. 
 
 Dnr 2018-662 102 
 
Länsstyrelsens beslut 2018-11-22 där Gunnar Fransson (M) utses till ny 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
 Dnr 2018-642 102 
 
Länsstyrelsens beslut 2018-11-22 där Olof Hasslow (L) utses till ny 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
 Dnr 2018-754 102 
 
Länsstyrelsens beslut 2018-11-22 där Christina Soldan (L) utses till ny 
ledamot och Kerstin Olofsson (L) utses till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
 Dnr 2018-413 111 
 
Länsstyrelsens beslut 2018-11-28 om Indelning av valdistrikt inför val till 
Europaparlamentet 2019 
 
______________________________________________________ 
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§ 353 Dnr KS 2018-000843 102 

Avsägelse från Günter Larsson (L) av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Günter Larsson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Günter Larsson (L) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Günter Larsson (L) 2018-12-10 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Günter Larsson 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 134  
Kommunfullmäktige 2018-12-18 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 354 Dnr KS 2018-000866 102 

Avsägelse från Andreas Westerberg (L) av 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige 
samt kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 

Sammanfattning  
Andreas Westerberg (L) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. Då 
uppdraget som kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande förutsätter 
ledamotskap i fullmäktige upphör uppdraget med automatik om 
kommunfullmäktige befriar Westerberg från uppdraget som ledamot. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Andreas Westerberg (L) befrias från uppdraget. 

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

3.  Fyllnadsval till uppdraget som kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande förrättas vid ett senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Andreas Westerberg (L) 2018-12-18 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Andreas Westerberg  
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 355 Dnr KS 2018-000868 102 

Avsägelse från Andreas Westerberg (L) av 
uppdraget som ledamot och vice ordförande i 
demokratiberedningen 

Sammanfattning  
Andreas Westerberg (L) har avsagt sig uppdragen som ledamot i, samt vice 
ordförande för, kommunfullmäktiges demokratiberedning. Då Westerbergs 
uppdrag i demokratiberedningen är kopplat till hans uppdrag som 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande måste fyllnadsval avvakta val av 
ny 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Andreas Westerberg (L) befrias från uppdragen. 

2. Fyllnadsval förrättas vid ett senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Andreas Westerberg (L) 2018-12-18 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Andreas Westerberg  
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 356 Dnr KS 2018-000867 102 

Avsägelse från Andreas Westerberg (L) av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Andreas Westerberg (L) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Andreas Westerberg (L) befrias från uppdraget. 

2. Till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för perioden till 
och med 2022-10-14 utses Kerstin Olofsson (L). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Andreas Westerberg (L) 2018-12-18 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Andreas Westerberg 
Kerstin Olofsson  
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 357 Dnr KS 2018-0008689 102 

Avsägelse från Andreas Westerberg (L) av 
uppdraget som ersättare i styrelsen för 
Skellefteå Stadshus AB och eventuellt 
fyllnadsval 

Sammanfattning  
Andreas Westerberg (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen 
för Skellefteå Stadshus AB.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Andreas Westerberg (L) befrias från uppdraget. 

2. Till ersättare i styrelsen för Skellefteå Stadshus AB för perioden till 
och med 2019-04-19 utses Christina Soldan (L). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Andreas Westerberg (L) 2018-12-18 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Andreas Westerberg 
Christina Soldan 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 358 Dnr KS 2018-000819 420 

Interpellation av Carina Sundbom (C) om buller 
vid skolor och förskolor (31/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till bygg- och 
miljönämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”WHO presenterade i oktober en studie, Environmental Noise Guidelines 
for the European Region, vilken ger nya och lägre rekommendationer för 
bullernivåer från vägar, transporter och fritidsbuller. Sveriges riktvärde för 
trafikbuller vid husfasader är idag 60 dBA och 65 dBA för små lägenheter 
vid nybyggnation av bostäder. WHO föreslår emellertid att riktvärden bör 
sänkas till 53 dBA. För att klara en sådan skärpning måste industrin jobba 
hårt för att ta fram tystare däck, tystare bilar etc. men även 
samhällsplaneringen har en viktig roll att spela.  

Det är klarlagt att buller skapar ohälsa och enligt folkhälsomyndigheten är 
buller ett stort folkhälsoproblem, inte minst trafikbuller. Särskilt utsatta är 
våra barn som i bullriga utemiljöer ska finna ro till meningsfull lek och 
välbehövliga pauser från övrig undervisning. Ibland sker till och med 
undervisningen utomhus.  

Då Skellefteå har som ambition att växa lär trafiken öka i kommunen. Inte 
blir det heller bättre av att majoriteten önskar centralisera den pedagogiska 
verksamheten i allt större utsträckning, vilket i sin tur ökar trafiken utanför 
förskolorna och skolorna. Floraskolan byggs vid den relativt vältrafikerade 
Torsgatan vilken kan få betydligt mer trafik om batterifabriken blir av i 
dess förlängning. Längs denna gata finns också Norrbacka förskola. 
Hagens förskola på Norrböle har sin utemiljö i direkt anslutning till 
Klockarbergsvägen vilken leder genom ett område under exploatering. 
Redan idag är Hagens förskola utsatt för höga bullernivåer.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:  

1. Hur ser bygg- och miljönämndens ordförande på WHOs nya 
rekommendationer om buller?  

2. Vad gör majoriteten för att säkerställa att nya och befintliga skolmiljöer 
inte får för höga bullernivåer i en stad av förändring?  

3. Bullermätningen som presenteras på kommunens hemsida är från 2006. 
Finns det någon nyare mätning? Om inte, när ska ny bullermätning 
göras?  

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet 2019-01-29. 

______________________________________________________ 
 


