
 PROTOKOLL 1 (92) 
 2019-01-29 
 
Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid  Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00 – 12.45, 13.35 – 15.10,  

15.35 – 20.20 
 
 
Beslutande 

 
Övriga deltagande 

Se sidan 2 Johan Forssell, sekreterare 
Maria Sandström (C), motionär, §§ 19 - 20 

  
 
 

  
 

 
Justerare Henry Andersson samt Annica Bray Paragrafer 1 - 43 
Ersättare Magnus Bergmark samt Mats Ekman 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Tomas Marklund, ordförande Johan Forssell, sekreterare 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Henry Andersson, justerare Annica Bray, justerare 
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2019-01-29 2019-02-06 2019-02-28 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Johan Forssell 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutande 
Närvarande ledamöter 
Kamel Mnad (S) §§ 1 - 40 
Jasmine Ravaghi (S) 
Magnus Nilsson (S) 
Daniel Ådin (S) 
Gunilla Lundström (S) §§ 1 - 32 
Anna Lundström (S) 
Felicia Lundmark (S) §§ 1 - 12 
Carina Lundmark (S) 
Pierre Lidström (S) §§ 1 - 18 
Ann Åström (S) §§ 1 - 38 
Sara Keisu (S) 
Iosif Karambotis (S) 
Tomas Teglund (S) 
Annamaria Hedlund (S) 
Kenneth Fahlesson (S) 
Maria Granskär (S) 
Emilia Hallin (S) §§ 13 – 43 
Evelina Fahlesson (S) 
Daniel Enwall (S) §§ 1 - 18 
Maria Marklund (S) 
Annica Bray (S) 
Erik Vikström (S) 
Lorents Burman (S) §§ 11 – 43 
Valter Stenberg (S) §§ 1 - 40 
Tomas Marklund (S) 
Fredrik Stenberg (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Mats Ekman (S) 
Bertil Almgren (S) 
Henry Andersson (M) 
Stefan Anundi (M) 
Ramona Dolan (M) 
Lenita Hellman (M) 
Anette Lindgren (M) §§ 1 - 23 
Andreas Löwenhöök (M) 
Micaela Löwenhöök (M) §§ 1 - 11 
Johan Söderberg (M) §§ 1 - 21 
Maria Bernsson (C) §§ 1 - 41 
Kjell Bergmark (C) 
Katarina Larsson (C)  §§ 1 - 28 
Gabriella Rymark (C) §§ 1 - 11 
Carina Sundbom (C) 
Agneta Hansson (V) 
Torbjörn Häggmark (V) 
Weidan Gong (V) 
Jeanette Velander (V) 
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Joakim Wallström (V) §§ 1 - 40 
Lova Torstensson (V) 
Markku Abrahamsson (SD)  
Magnus Bergmark (SD) 
Gun-Britt Holmlund (SD) 
Markus Sehlstedt (SD) 
Stina Engström (L) §§ 1 - 41 
Christina Soldan (L) 
Kerstin Olofsson (L) 
Shervin Ahmadzadeh (L) 
Petter Ershag (KD) §§ 1 - 21 
Charlotta Enqvist (KD) 
Linnea Öhman (MP) 

Tjänstgörande ersättare 
Farzana Khatibi (S) för Daniel Enwall (S) §§ 19 – 38 
Martin Hedqvist (S) för Daniel Enwall (S) §§ 39 – 43 
Malin Berglund (S) för Ann Åström (S) §§ 39 – 43 
Lars Lundmark (S) för Pierre Lidström (S) 
Elizabeth Westerlund (S) för Felicia Lundmark (S) §§ 19 – 40 
Simon Rilfors (S) för Felicia Lundmark (S) §§ 41 - 43 
Harriet Classon (S) för Gunilla Lundström (S) §§ 33 - 43 
Elizabeth Westerlund (S) för Emilia Hallin (S), §§ 1 – 12 
Peter Stensmar (S) för Lorents Burman (S) §§ 1 – 10 
Anita Wallsten (S) för Kamel Mnad (S) §§ 41 – 43 
Daniel Sjögren (S) för Valter Stenberg (S) §§ 41 43 
Kaisa Edström (M) för Nils E Vesterberg (M) §§ 1 – 38 
Siri Almqvist (K) för Anette Lindgren (M) §§ 24 – 38 
Gunnar Fransson (M) för Johan Söderberg (M) §§ 22 – 43 
Albin Kristiansson (M) för Micaela Löwenhöök (M) §§ 12 - 43 
Oscar Wellman (C) för Pär Brubäcken (C) 
Anna From-Lindqvist (C) för Håkan Andersson (C) §§ 1 - 39 
Conny Sandström (C) för Gabriella Rymark (C) §§ 12 – 23 
Maria Sandström (C) för Gabriella Rymark (C) §§ 24 – 43 
Marie Bergslycka (V) för Joakim Wallström (V) §§ 41 - 43 
Roland Östlund (SD) för Linda Strandberg (SD) 
Per-Ivar Skogquist (KD) för Petter Ershag (KD) §§ 22 - 40 
Ingegerd Saarinen (MP) för Hans Brettschneider (MP) 
Gun Westin (L) för Stina Engström (L) §§ 42 - 43 
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§ 1 Dnr KS 2018-000866 102 

Fyllnadsval av kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18, § 354, att befria Andreas 
Westerberg (L) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande samt att bordlägga fyllnadsval 
till uppdraget som kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kerstin Olofsson (L) utses till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
för tiden till 2022-10-14. 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kerstin Olofsson 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 2 Dnr KS 2019-000013 101 

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

______________________________________________________ 
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§ 3 Dnr KS 2019-41 600 

Fråga av Charlotta Enqvist (KD) om 
förutsättningar för förskola i Fällfors 
Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga: 

”Föräldrarna till de yngre barnen i Fällfors har bland annat genom en 
artikel i Norran uppmärksammat kommunen på behovet av en förskola på 
orten. Enligt föräldrarna rör det sig om 16 barn, medan kommunen hävdar 
att det är nio stycken barn. Cirka 18 barn skulle behövas för en fungerande 
förskola.  

Vi vet att in och utflyttning till byar och samhällen kan ske snabbt, och på 
flertalet orter i vår kommun har elevunderlag förändrats de senaste åren. 
En del orter på landsbygden blir populära bland barnfamiljer och andra 
inte. Med det i åtanke kan även mycket ändras i Fällfors på kort tid. Det 
räcker med att någon barnfamilj flyttar in i området, eller att de redan 
befintliga familjerna får tillökning, för att antalet barn ska bli tillräckligt 
för att ’kvalificera’ sig för en förskola. 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 

När kommunen räknar på hur många barn som skulle utgöra underlag för 
en förskola i Fällfors, tar man med även kringliggande byar i beräkningen? 

Har kommunen någon planering för hur man tillgodoser behovet av en 
förskola om underlaget av barn i Fällfors ökar?” 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 

”  
Fråga: När kommunen räknar på hur många barn som skulle utgöra 
underlag för en förskola i Fällfors, tar man med även kringliggande byar i 
beräkningen? 

Svar: Ja. Skolkontoret tittar på ett område som skulle kunna utgöra 
underlag till en förskola.  

Fråga: Har kommunen någon planering för hur man tillgodoser behovet 
av en förskola om underlaget av barn i Fällfors ökar?” 

Svar:Ja. I Fällfors och på andra ställen i kommunen kan det bli aktuellt 
med fler förskoleavdelningar. För att starta förskola krävs det att det finns 
tillräckligt många barn över tid på en ort. Förutsättningar för en förskola 
handlar om barn, lokaler och medarbetare i ett ekonomiskt perspektiv.  
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Alla barn har rätt till en förskoleplats men jag kan inte garantera en 
förskoleplats i varje by. ” 

Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD)samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 4 Dnr KS 2019-42 

Fråga av Charlotta Enqvist (KD) om situationen 
för bostadslösa i Skellefteå 
Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Enligt den senaste kartläggningen av bostadslöshet i Skellefteå kommun 
som presenterades i slutet av augusti så beräknas det finnas cirka 20 akut 
bostadslösa i vår kommun. Individ- och familjeomsorgen har uttryckt ett 
behov av ett härbärge, och kommunen har lovat att tillskjuta 1,5 miljoner 
till ett sådant samt gav frivilligorganisationerna frågan om de hade 
möjlighet att driva ett härbärge med stöd från kommunen. 
 
Pingstkyrkan har sagt att man har som ambition att kunna öppna ett 
härbärge i källaren i kyrkan. Förhoppningen är i så fall att det skulle stå 
klart i maj. Men vintern är kall och lång, och det är under årets allra 
kallaste månader som behovet av ett härbärge är som allra störst för de 
akut bostadslösa. Veckor och månader av vinterkyla återstår innan det blir 
maj månad 2019. 
 
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 
 
Anser socialnämndens ordförande att det antal sängplatser som 
Pingstkyrkan kan erbjuda som härbärge är tillräckligt för att möta behovet 
som finns i Skellefteå idag? 
 
Hjälper Skellefteå kommun de akut bostadslösa på annat sätt innan ett 
eventuellt härbärge står klart?” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
 
” Fråga: Anser Socialnämndens ordförande att det antal sängplatser som 
Pingstkyrkan kan erbjuda som härbärge är tillräckligt för att möta behovet 
som finns i Skellefteå idag? 
 
Svar: Socialkontoret eftersträver att ha tillräckligt med platser så att 
behovet täcks. Samtidigt använder socialkontoret andra lösningar vid 
behov. Eftersom behovet kan variera från tid till tid är det svårt att 
prognostisera antal platser. Behovet av platser påverkas också av 
leverantörens möjligheter att tillhandahålla sådana platser. Socialkontoret 
är öppen för att diskutera olika lösningar som kan innebära en förbättring 
av de hemlösas situation.  
 
Socialkontoret är inne i ett upphandlingsförfarande, där en Request for 
information (RFI) är utlagd. Då sammanställningen är klar kommer 
upphandlingen kring härbärget göras. Oavsett aktör kommer det sannolikt 
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vara 5-6 platser som erbjuds. I fler sammanhang hänvisas till rapporten om 
bostadslösa som presenterades för ca ett år sedan där det framkom att det 
fanns 19 bostadslösa i kommunen. En stor utmaning är självklart att hitta 
boende då det råder brist på den stora bristen på lägenheter i kommunen. 
 
Samtidigt skulle ett härbärge med 5-6 platser innebära en väsentlig 
förbättring för gruppen.  De flesta har korta tillfälliga boendelösningar 
idag.  
 
Fråga: Hjälper Skellefteå kommun de akut bostadslösa på annat sätt innan 
ett eventuellt härbärge står klart? 
Svar: När akuta behov uppstår och det kommer till socialkontorets känne-
dom löses detta på olika sätt. Det kan handla om jourboende, hotellnatt, 
campingstuga eller annan okonventionell lösning. 
 
Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 5 Dnr KS 2019-43 600 

Fråga av Charlotta Enqvist (KD) om en trygg 
och välfungerande färdtjänst 
Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande fråga: 

” I Norran lördag 5 januari uppmärksammas problemen med färdtjänsten i 
Skellefteå kommun. Både anhöriga och företrädare för handikapp-
föreningar nämner sin frustration över förseningar både till och från skolor 
och daglig verksamhet, fritidsaktiviteter och sjukresor. Samma problematik 
med långa väntetider trots förbeställda resor har jag fått till mig efter 
samtal med äldre som nyttjar färdtjänst.  

Alla som har beslut om rätt till färdtjänst har det efter att deras behov är 
bedömt. Kristdemokraterna anser att det ska vara en självklarhet för våra 
kommuninvånare att kunna ta sig både till skola, arbete, sjukvård och 
fritidsaktiviteter oavsett ålder eller eventuella handikapp. Förseningar 
innebär inte bara frustration hos brukarna utan det är också kränkande att 
återkommande behöva komma försent till sina olika aktiviteter, utan att 
själv ha en möjlighet att påverka problemet.  

Med anledning av ovanstående frågar jag: 

Hur arbetar socialnämnden med att säkerställa en trygg och välfungerande 
färdtjänst i kommunen?” 

Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 

” Socialnämnden har under en längre tid haft återkommande dialog med 
taxi för att följa hur resor med färdtjänst fungerar.  

Ett uppmärksammat problem är att flera verksamheter, där brukare ofta 
använder färdtjänst för resor till/från, slutar vid ungefär samma tidpunkt på 
dagen, vilket gör att trycket på bilar under den tiden blir högt. 
Socialnämnden gav därför under hösten ett uppdrag till socialförvaltningen 
att se över om verksamheterna kan ha olika tider, för att minska på trycket 
på färdtjänst vissa tider på dagen. En försöksperiod på tre månader startar 1 
februari med ändrade hämtningstider för de olika verksamheterna. 
Avstämning kommer att ske löpande under hela försöksperioden.  

Nuvarande avtal gäller till 2019-03-31 och en ny upphandling pågår. I den 
nya upphandlingen undersöker socialförvaltningen hur avtalet kan 
formuleras för att skapa incitament för att hålla överenskomna tider.  

I nuvarande avtal gäller att om resenären får vänta längre än 20 minuter 
behöver de inte betala någon egenavgift. ” 

Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 6 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?” 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 

”Fråga: Kommer du att se över förutsättningarna för att starta en förskola 
i Fällforsområdet? 
Svar: För att det ska finnas förutsättningar för att starta en förskola krävs 
det att det finns tillräckligt många barn över tid på en ort. Förutsättningarna 
för en förskola handlar om barn, lokaler och medarbetare i ett ekonomiskt 
perspektiv. I förskolan behövs utbildade förskollärare och det är en 
skolform. Nämnden ser kontinuerligt över förutsättningarna till vår 
verksamhet. 

Fråga: Kommer du att göra en ny räkning av små barn i Fällforsområdet? 
Svar: Vi kommer att följa utvecklingen av antalet födda barn i 
Fällforsområdet kvartalsvis. 

Fråga: Kommer du att göra en intresseförfrågan om förskola i Fällfors 
hos småbarnsföräldrarna?  
Svar: Nej någon särskild intresseförfrågan i just Fällfors är inte aktuellt. 
Men som jag svarade på fråga två så kommer vi att följa utvecklingen och 
har en dialog med föräldrarna som finns i vår verksamhet. 

Fråga: Har ni erbjudit annan pedagogisk barnomsorg i Fällfors? Om inte, 
varför? 
Svar: Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn förskola. Skellefteå 
kommun har inte gjort bedömningen att försöka ordna pedagogisk omsorg 
i kommunal regi eftersom det är svårt för en kommun att idag bemanna 
pedagogisk omsorg utifrån bland annat arbetstidsavtal när en barngrupp 
inte av sin storlek genererar mer än en pedagog utifrån tid och antalet barn. 
Istället väljer Skellefteå kommun att fokusera på och prioritera 
förskoleavdelningar. 

Inlägg 
Katarina Larsson (C), Fredrik Stenberg (S), Carina Sundbom (C), Charlotta 
Enqvist (KD), Lenita Hellman (M), Stina Engström (L), Tomas Teglund 
(S) samt Jeanette Velander (V) yttrar sig.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad 

______________________________________________________ 
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§ 7 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?” 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 

”Fråga: Betraktar du det som orimligt att ì nuläget öppna en kommunal 
förskola i Fällfors? 
Svar: För att det ska finnas förutsättningar för att starta en förskola krävs 
det att det finns tillräckligt många barn över tid på en ort. Ännu har inte 
Skolkontoret eller nämnden gjort bedömningen att det är försvarbart att 
öppna en förskola i Fällfors. Självklart är det så att vi följer utvecklingen 
på den här orten på samma sätt som andra för att se om förskola behöver 
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starta. För att starta förskola krävs förutom en lokal också tillgång till 
medarbetare.  

Fråga: 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? 
Svar: Vi har samma krav på alla förskolor i hela vår kommun och det 
innefattar både kvalitets- och ekonomiska perspektiv. Jag tycker det är 
rimligt att en kommunal nämnd arbetar för alla barn i den kommun som 
nämnden ska bedriva verksamhet i och för. Enavdelningsförskolor är 
dyrare att driva och därför så finns det ett internbudgetarbete som 
kompenserar för detta. Vi har förskolor med bara en avdelning både i 
centralorter och utanför.     

Fråga: 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? 
Svar: Jag tror att välfärdens vinster är svåra att mäta ibland. Det gäller 
såklart även i det fall du nämnder. För- och grundskolenämnden bedriver 
verksamhet i hela vår kommun men kan inte lova att erbjuda förskola på 
precis varenda ort trots det.   

Inlägg 
Markku Abrahamsson (SD), Fredrik Stenberg (S), Katarina Larsson (C) 
samt Jeanette Velander (V) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad 

______________________________________________________ 
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§ 8 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?” 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17  
Kommunfullmäktige 2019-01-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 

”Fråga: Hur många småbarnsavdelningar finns inom 
förskoleverksamheten i Skellefteå kommun? 
Svar. I dagsläget finns det 58 stycken avdelningar med små barn i 
Skellefteå Kommun. I en förskolechefsorganisation är barnen ofta 
indelande avdelningsvis i åldern 1-5 år eller 1-3 åringar på en avdelning 
och 4-5 åringar tillsammans på annan avdelning. 

Fråga: Anser du att det ska finnas småbarnsavdelningar på förskolorna? 
Svar: Jag anser att om förskolechef gör bedömningen att det är lämpligt att 
organisera en småbarnsavdelning utifrån barngruppens behov och 
sammansättning så ska dessa också få finnas på förskolorna. Enligt 
Skollagen styr förskolechef över sin inre organisation. Hur förskolechef 
väljer att organisera barngrupperna kan också variera över tid.  

Fråga: Har för- och grundskolenämnden tagit något beslut om att 
avveckla småbarnsavdelningarna i Skellefteå? 
Svar: Nej. 

Inlägg 
Micaela Löwenhöök (M), Fredrik Stenberg (S) samt Katarina Larsson (C) 
yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad 

______________________________________________________ 
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§ 9 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?  

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

”Carina Sundbom (C) har ställt följande interpellation angående buller vid 
skolor och förskolor.  
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Fråga: Hur ser Bygg- och miljönämndens ordförande på WHO:s nya 
rekommendationer om buller?  
Svar: WHO fick uppdraget av Ministerrådet 2010 att fastställa 
hälsobaserade riktlinjer för omgivningsbuller från vägtrafik, spårtrafik, 
flyg, vindkraft och fritidsaktiviteter så som hörlurar och konserter med 
mera. Riktvärdena har nu presentats och det är lägre riktvärden än vi har 
idag för de här bullerkällorna.  

Det är sedan tidigare känt att bullret påverkar vår hälsa negativit och det är 
positivt att det gjorts ytterligare studier på hur bullret påverkar oss.  

Fråga: Vad gör majoriteten för att säkerställa att nya och befintliga 
skolmiljöer inte får för höga bullernivåer i en stad i förändring?  
Svar: Svaret förutsätter buller från väg- och/eller spårtrafik eftersom det är 
det vanligaste som ger upphov till förhöjda bullernivåer på just skolgårdar.  

Enligt lagstiftningen Plan-och bygglagen delas skolgården in i lek, vila och 
pedagogisk verksamhet sam övriga vistelseytor inom skolgården. Det är 
olika riktvärden för olika områden på skolområdet.  

Vid nybyggnad utreds om bullerriktvärdena kan klaras med eller utan 
åtgärder. Bästa möjliga ljudmiljö ska alltid eftersträvas och den framtida 
situationen ska också räknas in. Det skrivs in i detaljplanen vilka värden 
som ska klaras. I bygglovhandläggningen begär handläggaren in underlag 
som visar hur fastighetsägaren ska klara de bullervärden som krävs i 
detaljplanen.  

Innan en skola/förskola startar ska en anmälan skickas till BMN med 
underlag om exempelvis platsen, ritningar och teknisk beskrivning. Utifrån 
underlagt granskas bullersituationen. I de fall det kan behövas kan det 
ställas krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärder. Det är olika 
riktvärden för ny eller äldre skola.  

Vid nyanläggning faller ansvaret för att skapa en god vistelsemiljö på den 
som planerar att driva skola/förskolan medan huvudansvaret för att vidta 
skyddsåtgärder vid befintliga skolor/förskolor ligger på den som ansvarar 
för den störande verksamheten i detta fall vanligen hos väg/spårhållaren.  

Fråga: Bullermätningen som presenteras på kommunens hemsidan är från 
2006. Finns det någon nyare mätning? Om inte, när ska en ny 
bullermätning göras?  
Svar: Det som presenteras på hemsidan är inte en mätning utan en 
beräkning. På så stora områden görs inte mätningar utan beräkningar. Att 
göra bullermätningar är väldigt komplext och därför görs mätningar endast 
på mindre områden och specifika punkter som vid en fasad.  

Kommunledningskontoret har alldeles nyligen fått i uppdrag att upprätta 
ett nytt miljö- och klimatprogram och därmed kan jag tycka att det är 
lämpligt med en genomgång av bullerberäkningen i det arbetet för att se 
om den fortsatt är aktuell.” 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20  
Kommunfullmäktige 2019-01-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Evelina Fahlesson (S) samt Lenita Hellman (M) 
yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad 

______________________________________________________ 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21  
Kommunfullmäktige 2019-01-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 10 Dnr KS 2018-000862 600 

Interpellation av Anette Lindgren (M) om 
samverkan för bästa skolan (33/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Anette Lindgren (M) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Skolverket har en satsning som heter samverkan för bästa skola. Jag har 
tidigare lyft en interpellation i detta ämne och återkommer med ytterligare 
en med samma inriktning.  

I Skellefteå kommun har Bolidenskolan (F-6, och 7-9), Furuskolan, 
Örjansskolan (3-5 och 6-9) och Auraskolan medverkat i projektet sen våren 
2017. Jag är glad att man valt en del av de skolor i våra ytterområden där 
vi har en stor del nya svenskar, med de utmaningar som det innebär. Jag 
hade önskat att man också kunnat lyfta in Lövångersskolan i projektet.  

Skolverket har också ett projekt sedan 2016 som riktat sig specifikt till 
skolor med många nyanlända. Målet med det projektet är att kommunernas 
utbildning ska vara av hög likvärdighet och kvalitet samt att höja 
kunskapsresultaten för nyanlända barn och ungdomar.  

’Många kommuner har stora utmaningar framför sig för att kunna erbjuda 
nyanlända barn och unga en bra skolgång’, säger Anna Österlund, 
enhetschef för Nyanländas lärande på Skolverket. Därför vill nu Skolverket 
samarbeta med de huvudmän som tagit emot många nyanlända elever. 
Tillsammans med dem analyseras verksamheten för att på så sätt 
identifiera viktiga insatser som kan leda till att kvaliteten på mottagande 
och utbildning av de nyanlända eleverna ökar.  

I uppdraget står det: ’Vi stödjer skolor och förskolor med låga 
kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra 
elevernas resultat på egen hand. Vårt uppdrag är att genom riktade insatser 
stärka förskolan, skolan och huvudmannen (kommunen eller skolans 
styrelse om det är en fristående skola) i arbetet med att planera, följa upp 
och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov. Vi ser att 
ojämlikheten i svensk skola ökar, samtidigt som kunskapsresultaten faller’.  

I uppdraget ingår också en del med specifika satsningar för att höja 
studieresultatet för nyanlända elever och elever med annat modersmål än 
svenska, samt en satsning på högre löner för lärare i skolor med tuffa 
förutsättningar, en satsning på totalt 600 miljoner årligen från 2016.  

Örjanskolan och Bolidenskolan, som ingått i den här satsningen, har tyvärr 
uppvisat ett lågt resultat när det gäller hur många som fått godkända betyg 
i åk 9. Bolidenskolan ligger så lågt som 46 % godkända i den senaste 
redovisningen. Projektet har dock inte pågått så lång tid, så jag hoppas att 
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det kommer att få mera genomslag på sikt. Att alla skolor lyfts vinner alla 
på. Det finns också olika möjligheter utifrån projektet, att genom olika 
insatser se till att rekrytera de bästa pedagogerna till skolor med de största 
utmaningarna.  

Det är stora utmaningar med att kunna möta alla elever när man har många 
med annat modersmål än svenska i en klass och om man dessutom har 
väldigt stora klasser. I Lövångersskolans åk 3 har 11 av 26 elever ett annat 
modersmål än svenska. I åk 4 är det 9 av 27 elever som har ett annat 
modersmål. En situation som de delar med andra skolorna som ligger i de 
områden där vi tagit emot många nyanlända.  

I skolans kvalitetsredovisning från 2017, under rubriken Tillsammans för 
lärande – Nyanländas kunskapsutveckling, beskrivs att det finns ett behov 
av att stärka planering och genomförande av undervisning för elever med 
annat modersmål än svenska. Det lyfts också fram att ett större 
utredningsarbete med tillhörande utvecklingsplan rörande elever med annat 
modersmål har diskuterats i För- och grundskolenämnden.  

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till för- och 
grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S):  

- Har det gjorts någon utvärdering av projektet samverkan för bästa 
skola?  

- Har Skellefteå kommun getts möjlighet att komma med i Skolverkets 
satsning som specifik syftar till att lyfta skolor med många nyanlända?  

- Om svaret på frågan ovan är nej, hur säkerställer kommunen att skolor 
med dessa utmaningar får tillräckligt med resurser för att kunna bedriva 
en likvärdig undervisning på dessa skolor?” 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 

”Fråga: Har det gjorts någon utvärdering av projektet samverkan för 
bästa skola? 
Svar: Skellefteå kommuns samarbete med Skolverket i samverkan för 
bästa skola påbörjades sommaren 2017 och beräknas vara avslutat under 
2020. Det gör att vi kommit ungefär halvvägs och i mars 2019 deltar vi 
därför i den mittkonferens för samverkan för bästa skola som Skolverket 
arrangerar.  

Någon utvärdering av hela samverkan för bästa skola har inte genomförts 
på kommunal nivå. Däremot utvärderas varje åtgärd på enhetsnivå 
respektive förvaltningsnivå i de åtgärdsplaner som var och en av de 
deltagande skolenheterna samt förvaltningen tagit fram. Den utvärderingen 
görs terminsvis och första utvärderingstillfället genomfördes i december 
2018. Då konstaterades att de flesta åtgärderna har påbörjats men pågått 
olika länge (från någon vecka upp till en termin). De åtgärder som inte 
påbörjats kommer att påbörjas i starten av 2019.  
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Vad gäller utvärdering av innehållet i de olika åtgärderna upplevs 
handledningen till rektorer i förändringsledning som positiv. Den 
genomförs via Högskolan i Dalarna. Via Umeå universitet genomförs 
utbildning i kvalitetsarbete på skolenheterna. Där har framkommit 
önskemål att utbildarna från Umeå universitet i högre grad ska ta reda på 
respektive enhets behov. På förvaltningsnivå påbörjades insatserna i 
december 2018 så där har inget innehåll kunnat utvärderas hittills. 

På nationell nivå utvärderar Skolverket hela samverkan för bästa skola. Det 
görs genom intervjuer, enkätinsamlingar och sammanställning av statistik. 
En rapport på utvärderingen kommer att publiceras 2021. Mer om hur 
Skolverket planerar sin utvärdering går att läsa här 
(https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-
skolan/samverkan-for-basta-skola). 

Fråga: Har Skellefteå kommun getts möjlighet att komma med i 
Skolverkets satsning som specifik syftar till att lyfta skolor med många 
nyanlända? 
Svar: Som kommun erbjuds man delta i Skolverkets riktade insats för 
nyanlända barn och elevers utbildning och Skellefteå kommun har inte 
erbjudits delta i satsningen. Det går inte att anmäla intresse för att delta i 
denna satsning utan Skolverket väljer ut och erbjuder stöd till ett antal 
huvudmän med utgångspunkt i Migrationsverkets statistik över vilka 
kommuner som tagit emot flest nyanlända samt att utsatta bostadsområden 
uppmärksammas särskilt. 

Fråga: Om svaret på frågan ovan är nej, hur säkerställer kommunen att 
skolor med dessa utmaningar får tillräckligt med resurser för att kunna 
bedriva en likvärdig undervisning på dessa skolor? 
Svar: Sättet att arbeta i såväl samverkan för bästa skola som den riktade 
insatsen för nyanlända barn och elever ser likadan ut. Erfarenheter från 
Skolverkets webb samt från arbetssätt och metoder som genomförts inom 
ramen för samverkan för bästa skola är sådant som hela tiden utvecklar 
skolkontorets struktur för systematiskt kvalitetsarbete. Metoder och 
verktyg som varit en del av arbetet i samverkan för bästa skola används 
även på förskolechefs- och rektorsträffar. På så sätt kommer erfarenheterna 
alla enheter och ledare i förvaltningen till del.  

Ett förändrat ekonomiskt resursfördelningssystem blev under 2018 
genomfört fullt ut. Det arbetet påbörjades för ca tre år sedan med 
utgångspunkt i SKLs rekommendationer. Från 1 januari 2019 har 
resursfördelningssystemet justerats ytterligare med hänsyn tagen till att 
nyanlända som kommer till Sverige kan ha väldigt olika förutsättningar. 
Från 1 januari 2019 finns därmed ett uppdaterat resursfördelningssystem i 
syfte att möjliggöra större förutsättningar för varje rektor att organisera sin 
verksamhet utifrån sina lokala behov”. 

Inlägg 
Anette Lindgren (M), Fredrik Stenberg (S), Maria Bernsson (C), Jeanette 
Velander (V) samt Markku Abrahamsson (SD) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad 

______________________________________________________ 
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§ 11 Dnr KS 2017-000884 610 

Motion av Jeanette Velander (V), Agneta 
Hansson (V), Lova Torstensson (V), Thomas 
Hashemi (V), Lina Lindahl (V) och Joakim 
Wallström (V) om feministiskt självförsvar i 
skolan (61/17) 
Kommunfullmäktigeledamöterna Jeanette Velander (V), Agneta Hansson 
(V), Lina Lindahl (V) och Joakim Wallström (V) samt tjänstgörande 
ersättarna Lova Torstensson (V) och Thomas Hashemi (V) har inkommit 
med en motion i vilken föreslås att skol- och kulturkontoret får i uppdrag 
att utreda hur man kan införa feministiskt självförsvar för tjejer och 
utbildning i feminism för killar som en regelbunden och återkommande del 
av undervisningen för elever i årskurs 6 och uppåt (beslutspunkt 1); samt 
ge gymnasiekontoret i uppdrag att utreda hur man kan införa feministiskt 
självförsvar för tjejer och utbildning i feminism för killar som en 
regelbunden och återkommande del av undervisningen för elever i 
gymnasieskolan (beslutspunkt 2). 

Gymnasienämnden beslutade 2018-10-17 § 146 att avstyrka motionen, 
med hänvisning till att utvecklingen inom skolans jämställdhetsfrämjande 
insatser ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. 

För- och grundskolenämnden beslutade 2018-11-14 § 196 att avstyrka 
motionen, med hänvisning till att skolans uppdrag gällande 
jämställdhetsarbetet ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Weidan Gong (V), Shervin Ahmadzadeh (L), Fredrik Stenberg (S), Lenita 
Hellman (M), Petter Ershag (KD), Micaela Löwenhöök (M), Bertil 
Almgren (S), Stina Engström (L), Linnea Öhman (MP), Maria Bernsson 
(C), Jeanette Velander (V), Annica Bray (S), Charlotta Enqvist (KD), 
Christina Soldan (L), Katarina Larsson (C), Daniel Ådin (S), Joakim 
Wallström (V), Ramona Dolan (M) samt Lova Torstensson (V) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Weidan Gong (V), Linnea Öhman (MP) samt Jeanette Velander (V) yrkar 
bifall till motionen. 
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Shervin Ahmadzadeh (L), Fredrik Stenberg (S), Lenita Hellman (M), 
Petter Ershag (KD), Micaela Löwenhöök (M), Bertil Almgren (S), Maria 
Bernsson (C), Charlotta Enqvist (KD), Christina Soldan (L), Katarina 
Larsson (C), Daniel Ådin (S) samt Ramona Dolan (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Weidan 
Gongs 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 Weidan Gongs m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 57 ja-röster och 8 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 16 
För- och grundskolenämndens protokoll 2018-11-14 § 196 
Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-31 
Gymnasienämndens protokoll 2018-10-17 § 146 
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Motion 61/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
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Voteringslista § 11 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Elizabeth Westerlund (S), 
Evelina Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria 
Marklund (S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), 
Valter Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  
 
Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Oscar 
Wellman (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C), 
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Roland Östlund (SD), 
 
Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Shervin Ahmadzadeh (L), 
Stina Engström (L), 
 
Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD).  

 
Nej röstar:  
Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), Joakim Wallström (V), 
 
Ingegerd Saarinen (MP), Linnea Öhman (MP). 
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§ 12 Dnr KS 2018-000433 710 

Motion av Gabriella Rymark (C) om 
barngruppsstorlekar efter Skolverkets 
rekommendationer (28/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att det tillsätts ett system där vårdnadshavare 
betalar för den tid som nyttjas i förskolan (beslutspunkt 1); att riktlinjer för 
förskolan är förankrade i verksamheterna och hos berörda vårdnadshavare 
(beslutspunkt 2); att lokalerna utökas på de platser där barngrupperna är 
som störst för att möta det behov av förskoleplatser som finns (besluts-
punkt 3); samt att uppmuntra privata aktörer att starta barnomsorgs-
verksamhet inom kommunen så länge en välfungerande utbyggd förskola 
inte finns (beslutspunkt 4). 

För- och grundskolenämnden beslutade 2018-10-24 § 178 att avstyrka 
motionen. Detta med hänvisning till att det under hösten 2018 genomförs 
ett prov med debitering med en ny taxa utifrån nyttjad tid. Det hänvisas 
även till pågående arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan, samt att 
riktlinjer för tillståndsgivande av fristående verksamhet finns publicerade 
på kommunens hemsida. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Katarina Larsson (C), Fredrik Stenberg (S), Andreas Löwenhöök (M) samt 
Carina Sundbom (C) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till motionen. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till motionens beslutspunkt 4, samt 
att motionen inte skall föranleda någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Fredrik Stenberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa Andreas 
Löwenhööks yrkande mot Carina Sundboms yrkande. Det vinnande 
yrkandet kommer att ställas mot kommunstyrelsens förslag. Denna 
propositionsordning godkänns. 
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Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Andreas Löwenhööks yrkande samt 
Carina Sundboms yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Carina Sundboms förslag. 

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

Omröstningsresultat 1 
Vid uppropet avges 9 ja-röster och 15 nej-röster. 40 ledamöter avstår från 
att rösta. 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 2 
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”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid uppropet avges 42 ja-röster och 18 nej-röster, 4 ledamöter avstår från 
att rösta. 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-06 § 418 
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 § 12 beslutsgång 1 
Ja röstar: 
Carina Sundbom (C), Conny Sandström (C), Katarina Larsson (C), Oscar 
Wellman (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C), 
 
Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD).  

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  
 
Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Shervin Ahmadzadeh (L), 
Stina Engström (L), 
 
Ingegerd Saarinen (MP), Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Kamel Mnad (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Elizabeth Westerlund (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), Joakim Wallström (V), 
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Roland Östlund (SD). 
 
Frånvarande: 
Jasmine Ravaghi (S). 
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Voteringslista § 12 beslutsgång 2 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Elizabeth Westerlund (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), Joakim Wallström (V), 
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Roland Östlund (SD). 
 
Shervin Ahmadzadeh (L), 

Ingegerd Saarinen (MP), 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  
 
Conny Sandström (C), Katarina Larsson (C), Maria Bernsson (C), Kjell 
Bergmark (C), Anna From-Lindqvist (C), 
 
Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina Engström (L), 
 
Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), 
 
Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
 
Frånvarande: 
Jasmine Ravaghi (S). 
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§ 13 Dnr KS 2018-000434 710 

Motion av Gabriella Rymark (C) om att göra 
arbetet som förskollärare mera attraktivt (29/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås kommunfullmäktige att uppmuntra olikheter 
genom att förenkla för privata aktörer att bedriva barnomsorg (besluts-
punkt 1); att uppmuntra olikheter genom att låta de kommunala förskole-
verksamheterna inrikta sig mot olika pedagogiska inriktningar istället för 
att ”alla ska ha allt” (beslutspunkt 2); att uppmuntra olikheter genom att 
låta redan utbildad personal vidareutbilda sig på arbetsplatserna - för att 
lyfta individerna och se styrkan i förskollärarnas olika inriktnings-
utbildningar istället för att köpa in konsulter som ska utbilda ”alla i allt” 
(beslutspunkt 3); samt att uppmuntra olikheter genom att se styrkan även i 
de små enheterna vi har kvar (beslutspunkt 4). 

För- och grundskolenämnden beslutade 2018-10-24 § 177 att avstyrka 
motionen, med hänvisning till att riktlinjer för tillståndsgivande och 
regelbunden tillsyn finns att läsa på Skellefteå kommuns hemsida. 
Nämnden påpekar även att alla förskolor har samma uppdrag i skollag och 
i läroplanen men utförandet av aktiviteter för lärandet skiljer sig naturligt 
åt mellan olika förskolor och olikheter uppmuntras. Varje medarbetare har 
en kompetensutvecklingsplan som ska se till att verksamhetens och 
medarbetarens individuella utvecklingsbehov uppnås. Skolkontoret 
genomför en kartläggning och kapacitetsberäkning av alla förskolenheter 
som kommer presenteras för nämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Katarina Larsson (C), Fredrik Stenberg (S), Charlotta Enqvist (KD) samt 
Andreas Löwenhöök (M) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Fredrik Stenberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Charlotta Enqvist (KD) samt Katarina Larsson (C) yrkar bifall till 
motionen. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till motionens beslutspunkt ett och 
två, samt att motionen därutöver inte skall föranleda någon ytterligare 
åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 
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Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa kommunstyrelsens 
förslag mot Charlotta Enqvists m fl yrkande. Det vinnande förslaget 
kommer att ställas mot Andreas Löwenhööks yrkande. Denna 
propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 
Charlotta Enqvists m fl yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 
Andreas Löwenhööks yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 11 
För- och grundskolenämndens protokoll 2018-10-24 § 177 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-09-12 
Motion 29/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
För- och grundskolenämnden 
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§ 14 Dnr KS 2018-000435 029 

Motion av Gabriella Rymark (C) om att höja 
barnskötarnas status i förskolan (30/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att alla utbildade barnskötare ges en möjlighet 
till tillsvidareanställning i kommunen inom sin egen yrkesgrupps-
tillhörighet; att göra tydliga skiljelinjer mellan arbetsuppgifter gällande 
barnskötare och förskollärare som ska gälla lika över hela kommunen; 
samt att ge barnskötarna chans till vidareutbildning på arbetstid. 

För- och grundskolenämnden beslutade 2018-10-24 § 179 att föreslå att 
motionen inte ska leda till någon åtgärd. Nämnden hänvisade till att när 
behov av en barnskötartjänst uppstår i verksamheten så anställs i första 
hand utbildade barnskötare. Denne erbjuds då en tillsvidare anställning i 
kommunen. Enligt lag så får en icke legitimerad förskollärare enbart 
anställas för ett år. 

Skolkontoret följer utvecklingen kring frågan om att tydliggöra skiljelinjer 
mellan förskollärarrollen och rollen som barnskötare i verksamheten. Alla 
medarbetare i Skellefteå kommun har ett individuellt målkort och en egen 
utvecklingsplan som ger möjlighet till olika slag fortbildningar enligt 
individens och verksamhetens behov. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Katarina Larsson (C) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Katarina Larsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Stenberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 
Katarina Larssons 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 Katarina Larssons yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat  
Vid uppropet avges 53 ja-röster och 10 nej-röster. 2 ledamöter avstår från 
att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 36 
För- och grundskolenämndens protokoll 2018-10-24 § 179 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-09-12 
Motion 30/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
För- och grundskolenämnden 
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Voteringslista § 14 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Elizabeth Westerlund 
(S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Hallin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  
 
Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Weidan Gong (V), Joakim Wallström (V), 
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Roland Östlund (SD). 
 
Shervin Ahmadzadeh (L), 

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
 
Ingegerd Saarinen (MP). 

 

Nej röstar:  
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Conny Sandström (C), Katarina 
Larsson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C), 
 
Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), Stina Engström (L). 

 

Avstår från att rösta: 
Torbjörn Häggmark (V), 
 
Linnea Öhman (MP). 
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§ 15 Dnr KS 2018-000522 024 

Motion av Lars Åhman (L) och Peter Lindkvist 
(-) om närvarokrav för att förtroendevalda ska 
få arvode (41/18) 

Sammanfattning  
Lars Åhman (L) och Peter Lindkvist (-), har inkommit med en motion där 
kommunfullmäktige föreslås ge personalnämnden i uppdrag att ta fram ett 
förslag till närvarokrav för förtroendevalda i Skellefteå kommun för att 
kunna ta del av också fast arvode. 

Personalnämnden beslutade 2018-11-07 § 124 att föreslå att motionen 
avslås. 

Nämnden hänvisar till att det krävs närvaro och ifylld närvarorapport för 
att få mötesarvode. Endast politiker med hel eller deltidsuppdrag får 
ersättning utan närvaro. Deras frånvaro grundar sig oftast på att 
sammanträde sammanfaller med andra uppdrag för Skellefteå kommun. 

Arvodet till partiernas gruppledare är inte heller sammankopplat med 
specifika sammanträden, utan avser ett arvode för att leda den lokala 
partigruppens arbete mellan sammanträdena. Därför bedöms det inte vara 
möjligt att knyta detta arvode till en närvaroplikt. 

För fritidspolitiker utgår inte mötesarvode utan närvaro. De erhåller dock 
grundersättning (det motionären kallar inläsningsarvode). Att ta bort 
grundersättningen pga. att någon fått förhinder är inte rimligt, eftersom de 
kan ha förberett sig genom att läsa in sig på handlingarna men blivit 
tvungna att avstå pga. annat uppdrag, sjukdom eller vård av barn. 

Grundersättning utbetalas varje månad med ett belopp av 361 kronor per 
månad. Om lönecenter ska administrera återbetalning eller stoppa 
utbetalningen skulle det skapa ökade kostnader för kommunen. 

Vid sjukdom eller vård av barn mer än 1 månad så regleras arvoden enligt 
bestämmelserna i arvodesreglementet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Maria Marklund (S), Stina Engström (L), Christina Soldan (L) samt Johan 
Söderberg (M) yttrar sig. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Maria Marklund (S) samt Johan Söderberg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Stina Engström (L) samt Christina Soldan (L) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Stina 
Engströms 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 Stina Engströms m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid uppropet avges 60 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 35 
Personalnämndens protokoll 2018-11-07 § 124 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-29 
Motion41/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Personalnämnden 
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Voteringslista § 15 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Elizabeth Westerlund 
(S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Hallin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M),  
 
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Conny Sandström (C), Katarina 
Larsson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C), 
 
Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Weidan Gong (V), Joakim Wallström (V), Torbjörn Häggmark (V), 
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Roland Östlund (SD). 
 
Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
 
Linnea Öhman (MP). 

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

Ingegerd Saarinen (MP). 
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§ 16 Dnr KS 2018-000536 710 

Motion av Lars Åhman (L) om att tillsätta en 
förskolekommission (45/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (L) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att en lokal förskolekommission tillsätts med syfte 
att utveckla förskola i Skellefteå kommun. Kommissionen bör bestå av 
förskollärare, barnskötare, föräldrar, fristående förskolor och forskare samt 
inkludera dialog med förskoleråden. 

För- och grundskolenämnden beslutade 2018-11-14 § 195 att avstyrka 
motionen med hänvisning till att kostnaderna sannolikt skulle bli höga. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till för- och grundskolenämnden för att utreda 
omfattning och sammansättning av en kommunstyrelsefinansierad 
förskolekommission. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Andreas Löwenhöök (M) yrkar att ärendet skall återremitteras till för- och 
grundskolenämnden för att utreda omfattning och sammansättning av en 
kommunstyrelsefinansierad förskolekommission.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Andreas Löwenhööks 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 
sammanträde röstar ja, den som stöder Andreas Löwenhööks yrkande om 
återremiss röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid uppropet avges 36 ja-röster och 27 nej-röster. 2 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Kommunfullmäktige har därmed, med hänvisning till bestämmelserna i  
5 kap 50 § Kommunallagen, beslutat att ärendet skall återremitteras. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 13 
För- och grundskolenämndens protokoll 2018-10-24 § 195 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-09 
Motion 45/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
För- och grundskolenämnden 
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Voteringslista § 16 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Elizabeth Westerlund 
(S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Hallin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund (S), Annica Bray (S), 
Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Weidan Gong (V), Joakim Wallström (V), Torbjörn Häggmark (V), 
 
Linnea Öhman (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 

Nej röstar:  
Gunilla Andersson (S), 

Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Conny Sandström (C), Katarina 
Larsson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C), 

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Roland Östlund (SD). 
 
Shervin Ahmadzadeh (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), 
Stina Engström (L), 

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

Frånvarande: 
Robert Eskelinen (S), 

Markus Sehlstedt (SD). 

 
  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 43  
Kommunfullmäktige 2019-01-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 17 Dnr KS 2018-000609 107 

Motion av Gabriella Rymark (C) om revidering 
av de kommunala bolagens ägardirektiv (52/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till Skellefteå 
Stadshus styrelse att, vid revidering av de kommunala bolagens ägar-
direktiv, diskutera lämpligheten av vissa verksamheter i kommunalt 
driftade eller ägda anläggningar. 

I motionen hänvisas till att det kan förekomma verksamheter i Skellefte-
bostäder ABs lokaler som är moraliskt stötande, om än de inte är förbjudna 
i lag. Det påpekas att det har förekommit striptease i en av bolaget ägd 
lokal. 

Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2018-11-16 § 89 att 
godkänna ett förslag till yttrande i vilket hänvisas till ägardirektiv 
rutinmässigt ses över minst en gång per år och bolag. I ägardirektivet till 
Skelleftebostäder AB anges bland annat att bolaget ska agera utifrån 
tydliga etiska riktlinjer och på ett sätt som innebär att allmänhetens 
förtroende för bolaget upprätthålls. Det pekas också på att bolaget, när det 
fick kännedom om att striptease förekom i bolagets lokaler, omedelbart 
vidtog kraftfulla åtgärder inom ramen för det regelverk som finns 
tillgängligt. 

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

betrakta som besvarad. 

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

Inlägg 
Carina Sundbom (C) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 

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

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till motionen. 

Lorents Burman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carina 
Sundboms yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 15 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2018-11-16 § 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-07 
Motion 52/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Skellefteå Stadshus AB 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 18 Dnr KS 2018-000758 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) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Carina Sundbom (C), Håkan Andersson 
(C), Kjell Bergmark (C), Katarina Larsson (C) samt tjänstgörande 
ersättaren Oscar Wellman (C) har inkommit med en motion i vilken 
föreslås att det tillsätts en landsbygdsutvecklare på heltid. Motionärerna 
menar att landsbygdsfrågorna i dagsläget är spridda på många olika poster 
och att det ofta saknas en helhetssyn, samt att arbetstiden är begränsad och 
därmed inte ger förutsättningar för att driva utveckling och förbättring. 

Kommunledningskontoret anför att frågor som rör Skellefteås landsbygder 
skär genom många av kommunens verksamhetsområden, t ex fritid, 
näringsliv, samhällsbyggnad, skola och omsorg. Det är med andra ord inte 
möjligt för en enskild tjänsteperson att driva alla frågor som rör 
landsbygdutveckling i hela kommunorganisationen. På kommunlednings-
kontorets avdelning för samhällsutveckling finns redan idag en person 
anställd, som har huvudansvaret för koordinering av utvecklingsfrågor som 
rör Skellefteås landsbygder. För att förbättra samordningen i dessa frågor 
har en arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och 
fritidsförvaltningen samt från näringslivsavdelningen bildats. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Carina Sundbom (C) samt Kjell Bergmark (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. Conny Sandström (C), Katarina Larsson 
(C), Oscar Wellman (C), Maria Bernsson (C) samt Anna From-Lindqvist 
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Sundboms m fl 
yrkande. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Maria Marklund (S), Linnea Öhman (MP) samt Kjell 
Bergmark (C) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Carina Sundbom (C) samt Kjell Bergmark (C) yrkar bifall till motionen. 
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Maria Marklund (S) samt Linnea Öhman (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carina 
Sundboms 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 Carina Sundboms m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid uppropet avges 58 ja-röster och 7 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 37 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-03 
Motion 58/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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Voteringslista § 18 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Elizabeth Westerlund 
(S), Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Hallin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 

Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Weidan Gong (V), Joakim Wallström (V), Torbjörn Häggmark (V), 
 
Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Roland Östlund (SD). 
 
Shervin Ahmadzadeh (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), 
Stina Engström (L), 

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
 
Linnea Öhman (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 
Nej röstar:  
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Conny Sandström (C), Katarina 
Larsson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C). 

. 
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§ 19 Dnr KS 2018-000531 170 

Motion av Maria Sandström (C) om att utrusta 
Skellefteås brandbilar med hjärtstartare (43/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att samtliga brandbilar i Skellefteå kommun 
utrustas med hjärtstartare. 

Tekniska nämnden beslutade 2018-11-12 § 249 att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen, med hänvisning till att antalet 
hjärtstartare är tillräckligt i den nuvarande omfattningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att vid 

utryckning ledarbil eller annan bil på plats skall vara utrustad med 
hjärtstartare. 

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

Inlägg 
Lorents Burman (S) samt Carina Sundbom (C) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
säkerställa att vid utryckning ledarbil eller annan bil på plats skall vara 
utrustad med hjärtstartare; samt att motionen föranleder inte någon 
ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till motionen. 

Lorents Burman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 12 
Tekniska nämndens protokoll 2018-11-12 § 249 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Motion 43/18 
______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 20 Dnr KS 2018-000544 170 

Motion av Maria Sandström (C) om att införa I 
väntan på ambulans (IVPA) i hela kommunen 
(47/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att kommunen omgående tar kontakt med 
landstinget för att komma överens om ett system för IVPA (i väntan på 
ambulans), med syfte att alla stationer i kommunen med deltidsbrandmän 
kan rycka ut vid prioriterade larm. 

Tekniska nämnden beslutade 2018-11-12 § 250 att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen, med hänvisning till att det finns avtal 
för IVPA och att räddningstjänsten fortsätter dialogen med landstinget i 
syfte att införa IVA på fler kårer. Nämnden hänvisar till att det finns IVPA 
vid räddningstjänstens kårer i Burträsk och Jörn, samt att det är under 
införande i Skellefteå centralort. 

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

som besvarad 

2. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida 

Reservation 
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Andreas Löwenhöök (M), 
Henry Andersson (M), Christina Soldan (L) samt Katarina Larsson (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Kaisa Edström 
(M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette Lindgren (M), 
Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry 
Andersson (M), Conny Sandström (C), Maria Bernsson (C), Kjell 
Bergmark (C), Anna From-Lindqvist (C), Markku Abrahamsson (SD), 
Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt 
(SD), Roland Östlund (SD), Shervin Ahmadzadeh (L), Kerstin Olofsson 
(L), Stina Engström (L), Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD),  
Linnea Öhman (MP) samt Ingegerd Saarinen (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Carina Sundboms m fl yrkande. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Andreas Löwenhöök (M), Stina 
Engström (L), Lorents Burman (S), Charlotta Enqvist (KD), Henry 
Andersson (M), Katarina Larsson (C), Christina Soldan (L) samt Lova 
Torstensson (V) yttrar sig. 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 51  
Kommunfullmäktige 2019-01-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Andreas Löwenhöök (M), 
Henry Andersson (M), Christina Soldan (L) samt Katarina Larsson (C) 
yrkar bifall till motionen. 

Stina Engström (L) yrkar att ärendet skall återremitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden i syfte att sätta press på Region Västerbotten. 

Lorents Burman (S) samt Charlotta Enqvist (KD) yrkar att ärendet skall 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Lorents Burman (S) samt Lova Torstensson (V) yrkar att motionen är, med 
hänvisning till tekniska nämndens yttrande, att anse som besvarad, samt att 
motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd från kommun-
fullmäktiges sida. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Stina Engströms yrkande om 
återremiss, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer proposition på Lorents Burmans m fl yrkande samt 
Carina Sundboms m fl yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Lorents Burmans m fl yrkande. 

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

Omröstningsresultat  
Vid uppropet avges 36 ja-röster och 29 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 14 
Tekniska nämndens protokoll 2018-11-12 § 250 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Motion 47/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Voteringslista § 20 beslutsgång 2 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Elizabeth Westerlund 
(S), Carina Lundmark (S), Lars Lundmark (S), Ann Åström (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Hallin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Farzana Khatibi (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Weidan Gong (V), Joakim Wallström (V), Torbjörn Häggmark (V), 

 
Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Conny Sandström (C), Katarina 
Larsson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C). 

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Roland Östlund (SD). 
 
Shervin Ahmadzadeh (L), Kerstin Olofsson (L), Christina Soldan (L), 
Stina Engström (L), 

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
 
Linnea Öhman (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
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§ 21 Dnr KS 2018-000839 041 

Planeringsförutsättningar för Budget och plan 
2020-2024 

Sammanfattning  
I kommunens planeringsförutsättningar läggs grunden för den kommande 
budgetprocessen vars uppgift är att leverera en Budget och plan för 
perioden 2020-2024, både vad gäller investeringar, löpande drift och mål 
för verksamheten. 

Syftet med planeringsförutsättningarna är att sammafatta de förutsättningar 
(demografiska, ekonomiska, m.m.) som kommunen har för den kommande 
planperioden. Planeringsförutsättningarna ska underlätta det fortsatta 
budgetarbetet och bidra till att kommunvisionen och kommunfullmäktiges 
intentioner och långsiktiga strategier med Skellefteå kommun blir 
verklighet. En viktig utgångspunkt vid framtagning av kommunens 
planeringsförutsättningar är också kommunens riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning, som innehåller mål för den ekomiska planeringen 
på både kort och lång sikt. 

Skellefteå kommun står, precis som många andra kommuner, inför en 
planeringsperiod där prognoserna sammantaget pekar mot att kommunens 
kostnader stiger mer än vad intäkter i form av skatteintäkter och generella 
statsbidrag gör. Lägger man ihop den demografiska utvecklingen, 
kostnadsökningar i befintlig verksamhet (löner och priser), 
konjunkturutvecklingen samt driftkonsekvenser för ett antal viktiga 
samhällsinvesteringar blir resultatet ett årligt effektiviserings- och 
rationaliseringskrav på kommunens verksamheter som uppgår till 1-2 
procent av skatteintäkter och statsbidrag (omkring 45-90 mnkr per år) ända 
fram till år 2030. Sammantaget innebär detta att samtliga verksamheter i 
kommunen kommer att måsta anpassa sina kostnader till en ny verklighet. 
Lägg därtill den nationella parlamentariska osäkerheten som gör det 
särskilt svårt för landets kommuner och landsting då det just nu saknas 
viktiga beslut omkring både generella och specialdestinerade statsbidrag. 
Uteblivna beslut som bara för Skellefteås del kan innebära förändrade 
förutsättningar för år 2020 på över 50 miljoner kronor. 

På grund av det ansträngda ekonomiska läget samt det osäkra 
parlamentariska läget föreslår budgetberedningen att nämndernas 
planeringsramar inför 2020 preliminärt inte räknas upp i detta skede av 
budgetprocessen. Eventuell förändring av budgetramarna får istället ske 
längre fram i processen när nya intäkts- och kostnadsprognoser tagits fram 
och kommunen förhoppningsvis fått ny kunskap om vad som kommer att 
gälla för de kommande statsbidragen. 

Kommunen behöver också mer tid för att för att ta fram mer detaljerade 
uppgifter när det gäller driftkonsekvenser för ett antal större investeringar. 
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Budgetberedningen vill också invänta de dialoger som ska hållas i februari 
2019 med kommunens nämnder och bolag. 

Nämnder och bolag ska utifrån planeringsförutsättningarna lämna in en 
utvecklingsrapport 2019-02-28 avseende den kommande planerings-
perioden, vilket också blir ett viktigt underlag till den kommande 
budgetprocessen. Då kommunen står inför årliga effektiviseringskrav 
under hela den kommande planperioden måste utvecklingsrapporten ha 
fokus på vad verksamheten kan åstadkomma för att framöver klara 
uppdraget med mindre resurser. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Planeringsförutsättningar för Budget och plan 2020-2024, inklusive 
bilagor, godkänns. 

Inlägg 
Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M), Joakim Wallström (V) 
samt Markku Abrahamsson (SD) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att planeringsförutsättningar för Budget och 
plan 2020-2024, inklusive bilagor, godkänns. 

Lorents Burman (S) samt Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08, § 47 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-10 
Budgetberedningens förslag till Planeringsförutsättningar för Budget och 
plan 2020-2024, inklusive bilaga 1-3 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Budgetberedningen 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Budget och bokslut 
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§ 22 Dnr KS 2018-000840 041 

Omföring av budget från nämnderna till 
fackliga kontot i personalnämnden 

Sammanfattning  
Personalnämnden beslutade 2018-12-05 § 145 att föreslå 
kommunfullmäktige att Skellefteå kommun återgår till central hantering 
och budget av fackliga företrädare med centralfackligt uppdrag from 2019-
04- 01; att budget för lönekostnader återförs från förvaltningarna.  Det 
belopp som återförs är uppräknat med 5 % vilket motsvarar 
lönekostnadsökning för perioden; samt att rutiner tas fram för uppföljning 
av facklig tid, kostnader och budget. 

Bakgrunden är att kommunfullmäktige 2017-04-25 § 140 på 
personalnämndens förslag beslutade att omföra budget från fackliga kontot 
hos personalnämnden till nämnderna. Syftet med förändringen var att 
effektivisera för bästa möjliga hushållning av kommunens resurser och att 
minimera administrativa kostnader. Förändringen innebar att den fackliga 
företrädaren KÖS (Kommunövergripande samverkan) låg kvar under 
personalnämnden. Övriga förtroendevalda med facklig tid fanns kvar 
organisatoriskt på sin anställning hos ordinarie chef. Medel för 
lönekostnader som överfördes från personalnämnden till berörda nämnder.   

Vid uppföljning med förvaltningarna och de fackliga organisationerna har 
det framkommit att beslutet inte har haft önskad effekt utan istället har det 
uppstått svårigheter för förvaltningarna att ha kontroll över kostnaderna av 
flera olika anledningar. En anledning är att de nyvalda kan vara i en helt 
annan förvaltning än den som fick lönekostnaderna utifrån  personal-
nämndens förslag. Fackliga företrädare har rätt till bibehållen lön och då är 
det inte möjligt att ha 100 % kontroll på lönekostnaderna som varierar om 
fackliga företrädare byts ut. Utöver ekonomiska konskevenser finns också 
organisatoriska konsekvenser. Det är svårt för chefer att ge samma 
stöd/behandling som till övriga medarbetare. Som exempel kan nämnas 
bedömning vid lönesättning när den fackliga företrädaren har facklig tid på 
heltid.  

Förvaltningarnas samlade önskemål är att Skellefteå kommun återgår till 
central hantering och budget av fackliga företrädare med centralfackligt 
uppdrag 

Personalnämnden har redovisat de belopp som skall återföras efter 
uppräkning med 5 % vilket motsvarar lönekostnadsökning för perioden. 

Socialnämnden: 2 220 674 kronor 
För- och grundskolenämnden: 2 195 988 kronor  
Gymnasienämnden: 793 549 kronor  
Nämnden för support och lokaler: 251 040 kronor  
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Samhällsbyggnadsnämnden: 173 977 kronor  
Kommunstyrelsen: 317 835 kronor 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå kommun återgår till central hantering och budget av fackliga 

företrädare med centralfackligt uppdrag from 2019-04- 01. 

2. Budget för lönekostnader återförs till personalnämnden från berörda 
nämnder enligt personalnämndens förslag 2018-12-05 § 145. 

3. Personalnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner för uppföljning av 
facklig tid, kostnader och budget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08, § 38 
Personalnämndens protokoll 2018-12-05 § 145 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-25 
Bilaga – Redovisning av bakgrund, konsekvenser och önskemål 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Personalnämnden 
Socialnämnden 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Budget och bokslut 
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§ 23 Dnr KS 2018-000793 109 

Program för utvecklingsarbete med frågor 
avseende nationella minoriteter 2019 - 2022 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-22 § 312 att uppdra till 
kommunledningskontoret att, i samverkan med övriga berörda 
verksamheter, utarbeta ett förslag till program för utvecklingsfrågor 
avseende de fem nationella minoriteterna. Programmet ska ersätta det 
nuvarande program som finns avseende den sverigefinska minoriteten. 
Uppdraget innebär ett utarbetande av förslag till program i samråd med 
företrädare för de nationella minoriteterna.  

Arbetet har bedrivits under 2017 – 2018. Ett förslag till program har under 
hösten 2018 varit utsänt på remiss till företrädare för de nationella 
minoriteterna och till kommunens nämnder. Inkomna synpunkter kan 
sammanfattas främst i synpunkter på antalet målsättningar och på att 
remissinstanserna pekat på ett behov av ett förtydligande av de insatser 
som ska göras. Som en konsekvens av remissvaren har skrivningar om 
utarbetande av en tydligare handlingsplan förstärkts i det förslag som nu 
presenteras. Handlingsplanen och genomförande av aktiviteter med 
koppling till programmet bör tas fram i samarbete med de nationella 
minoriteternas företrädare. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Program för utvecklingsarbete med frågor avseende de nationella 
minoriteterna för perioden 2019 – 2022 fastställs enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) samt Maria Marklund (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att program för utvecklingsarbete med frågor 
avseende de nationella minoriteterna för perioden 2019 – 2022 fastställs 
enligt kommunledningskontorets förslag. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 6 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-27 
Förslag till program 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret/utredningsstrateg 
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§ 24 Dnr KS 2018-000818 514 

Nya parkeringslösningar för Skellefteå 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30 § 21 att ge kommunlednings-
kontoret i uppdrag att ta fram övergripande riktlinjer för parkering i 
Skellefteå. I samma beslut gav kommunstyrelsen bygg- och miljönämnden 
i uppdrag att ta fram en ny parkeringsnorm för Skellefteå kommun.  

Kommunledningskontoret har i samarbete med förvaltningen för 
samhällsbyggnad, tagit fram ett förslag på övergripande riktlinjer för 
parkering i Skellefteå kommun. Förslaget har tagits fram efter samråd med 
kommuninvånare, samt tjänstepersoner inom kommunens berörda 
förvaltningar och avdelningar.  

Syftet med parkeringsriktlinjerna är att tydliggöra ställningstaganden och 
ge vägledning vid avvägning mellan olika intressen i arbetet med att skapa 
attraktiva och hållbara livsmiljöer för kommunens invånare. Riktlinjerna 
kommer också att fungera som stöd i kommunens fortsatta planerings-
arbete. 

Efter arbetsutskottets behandling av ärendet har vissa kompletteringar skett 
av kommunledningskontorets ursprungliga förslag, bland annat vad avser 
trygghetsperspektiv, landsbygds- och jämställdhetsaspekter. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Övergripande riktlinjer för parkering i Skellefteå kommun fastställs 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

2. Vid kommande revidering av riktlinjerna skall de av Linnea Öhman 
(MP), Joakim Wallström (V), Agneta Hansson (V) samt Carina 
Sundbom (C) framförda synpunkterna beaktas. 

Reservation 
Markku Abrahamsson (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Markus 
Sehlstedt (SD) samt Roland Östlund (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Markku Abrahamssons yrkande. 
 
Inlägg 
Oscar Wellman (C), Markku Abrahamsson (SD), Linnea Öhman (MP), 
Lenita Hellman (M), Henry Andersson (M), Joakim Wallström (V), 
Agneta Hansson (V), Ingegerd Saarinen (MP) samt Andreas Löwenhöök 
(M) yttrar sig. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att övergripande riktlinjer för parkering i 
Skellefteå kommun fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.  

Oscar Wellman (C) yrkar att ärendet skall återremitteras för omarbetning 
med beaktande av landsbygdsperspektiv. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar att ärendet skall återremitteras för 
fördjupat samråd under vilket medborgarnas synpunkter insamlas i högra 
grad än vad som nu varit fallet. Om kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde yrkas avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Öhman (MP) samt Lenita Hellman (M) yrkar att ärendet skall 
avgöras vid dagens sammanträde.  

Henry Andersson (M) yrkar att ärendet skall återremitteras. 

Linnea Öhman (MP), Joakim Wallström (V) samt Agneta Hansson (V) 
yrkar att följande punkter skall beaktas vid kommande revidering av 
riktlinjerna:  
under inriktningar på sidan 6- ”Öka antalet väderskyddade 
cykelparkeringar med plats för lådcyklar och cykelkärror”; under 
inriktningar i avsnitttet ”Attraktivare och hållbar stadsmiljö” på sidan 7 – 
”Cykeltrafiken, tex cykelbanor, bör som princip prioriteras jämfört med 
gatumarksparkering.”; samt under inriktningar på sidan 8 – ”Hållbara 
trafikantslag prioriteras och laddstolpar för elbilar ska placeras närmare 
entréer än andra bilparkeringsplatser”.  

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med 
följande tillägg till av Linnea Öhman m fl anförda punkter att beakta vid 
kommande revidering av riktlinjerna: ”Vid revidering av riktlinjerna skall 
förslag tydliggöras till hur parkeringsfrågan kan lösas för de som är 
beroende av bil, t ex arbetspendlingsparkeringar. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Henry Andersson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Oscar Wellmans 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 
sammanträde röstar ja, den som stöder Oscar Wellmans m fl yrkande om 
återremiss röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 1  
Vid uppropet avges 49 ja-röster och 16 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Markku 
Abrahamssons m fl avslagsyrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstningsresultat 2 
Vid uppropet avges 58 ja-röster och 6 nej-röster.1 ledamot är frånvarande. 
Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer proposition på Linnea Öhmans m fl yrkande om 
punkter att beaktande vid kommande revidering a av riktlinjerna, och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08, § 19 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-20 
Riktlinjer för parkering, december 2018 
Bilaga till Riktlinjer för parkering, förutsättningar, oktober 2018 
Bilaga till Riktlinjer för parkering, samrådsredogörelse, november 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-11 § 453 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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Voteringslista § 24 beslutsgång 1 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Elizabeth Westerlund 
(S), Carina Lundmark (S), Lars Lundmark (S), Ann Åström (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Hallin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Farzana Khatibi (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Weidan Gong (V), Joakim Wallström (V), Torbjörn Häggmark (V), 

Kaisa Edström (M), Gunnar Fransson (M), Albin Kristiansson (M), Siri 
Almqvist (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), 

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

Linnea Öhman (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 

Nej röstar:  
Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Maria Sandström (C), Katarina 
Larsson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C). 

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), Roland Östlund (SD). 
 
Shervin Ahmadzadeh (L),  

Per-Ivar Skogquist (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
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Voteringslista § 24 beslutsgång 2 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Elizabeth Westerlund 
(S), Carina Lundmark (S), Lars Lundmark (S), Ann Åström (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Hallin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Farzana Khatibi (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 
 
Kaisa Edström (M), Gunnar Fransson (M), Albin Kristiansson (M), Siri 
Almqvist (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Maria Sandström (C), Katarina 
Larsson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-
Lindqvist (C). 

Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Weidan Gong (V), Joakim Wallström (V), Torbjörn Häggmark (V), 

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

Per-Ivar Skogquist (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
 
Linnea Öhman (MP), Ingegerd Saarinen (MP). 
 

Nej röstar:  
Henry Andersson (M), 

Markku Abrahamsson (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD), 
 
Shervin Ahmadzadeh (L),  

 
Frånvarande: 
Roland Östlund (SD). 
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§ 25 Dnr KS 2018-000725 049 

Ändring av Skellefteå kommuns kravpolicy 

Sammanfattning  
Kommunledningskontoret har, med anledning av att en större del av 
kommunens kravhanteringsprocess numera hanteras centralt på kommun-
ens ekonomicenter, gjort en översyn av kommunens kravpolicy. För att 
förenkla processen har förslag på ändringar tagits fram. Ändringarna 
medför att fler beslut kan tas på ekonomicenter istället för på respektive 
förvaltning, exempelvis beviljande av anstånd och upprättande av 
avbetalningsplaner. 

Det föreslås också att minimibeloppet för att upprätta en faktura höjs från 
50 kronor till 100 kronor. Kommunledningskontoret föreslår att ett 
factoringbolag ska kunna anlitas i de fall där kommunen använder sig av 
en betalväxel och där ett av de betalningssätten som kunden kan välja är 
faktura.   

Ett förslag till ny kravpolicy har upprättas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kravpolicy för Skellefteå fastställs enligt kommunledningskontorets 

förslag. 

2. Beslutet gäller från och med 2019-02-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 9 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-21 
Förslag till kravpolicy 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga förvaltningar 
Ekonomicenter 
Budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 26 Dnr KS 2018-000801 107 

Riktlinjer för nomineringar för hel- eller delägda 
kommunala bolag, komplettering till av 
kommunfullmäktige fastställd ägarpolicy 

Sammanfattning  
Kommunledningskontoret anför att det i dag råder oklarheter kring rutiner 
för nomineringar till styrelser i aktiebolag där Skellefteå kommun är hel- 
eller delägare. En beskrivning av dessa rutiner bör lämpligen ingå i av 
kommunfullmäktige fastställd ägarpolicy.  

En översyn av ägarpolicyn kommer att genomföras under nästa år, men 
eftersom bolagsstyrelser skall väljas under våren bör någon form för 
riktlinjer finnas på plats innan nomineringar skall ske. Därför föreslås att 
kommunfullmäktige fastställer riktlinjer, som då kan tillämpas i 
kommande nomineringsarbete. Dessa riktlinjer utgör då en komplettering 
till befintlig ägarpolicy.  

I ett framtida förslag till ny ägarpolicy kommer nomineringsprocessen att 
beskrivas, de särskilda riktlinjerna kan då upphöra att gälla. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för nomineringar för hel- eller delägda kommunala bolag, 
komplettering till av kommunfullmäktige fastställd ägarpolicy, fastställs 
enligt kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 31 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-26 
Förslag till riktlinjer 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Skellefteå Stadshus AB 
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§ 27 Dnr KS 2018-000874 001 

Förändring av kommunfullmäktiges 
arbetsordning avseende interpellationer 

Sammanfattning  
Enligt 5 kap 59 § Kommunallagen får interpellationer riktas till en 
ordförande i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de 
förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning 34 § 1 pkt får interpellationer, utöver 
den i Kommunallagen angivna personkretsen, även riktas till kommun-
styrelsens 1:e vice ordförande. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
undantogs från de som kan vara mottagare av interpellationer, då denne 
tillika var oppositionsråd. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18 antogs nya 
arvodesbestämmelser för Skellefteå kommun, samtidigt som val förrättades 
till bland annat kommunstyrelsen för mandatperioden 2019 -2022. Det står 
därmed klart att uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
tillsätts med en person tillhörande majoriteten, samtidigt som ett särskilt 
uppdrag som oppositionsråd inrättades. 

Då kommunstyrelsens 2:e vice ordförande kommer att tillhöra den 
styrande majoriteten i kommunen finns det anledning att utvidga 
personkretsen avseende interpellationsmottagare till att även omfatta 
denne. Detta sker enklast genom en ändring i kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-29 § 152 att ett förslag till ändring 
av arbetsordningen skulle återremitteras för översyn av arbetsordningen i 
sin helhet efter 2018 års val, samt att beslut tas i det kommunfullmäktige 
som tillträder efter 2018 års val. Den nu aktuella frågan bör dock inte 
avvakta en kommande översyn, med hänvisning till interpellations-
instrumentets betydelse för den politiska debatten. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 34 § 1 pkt formuleras enligt följande: 

”Interpellation får, förutom till den personkrets som nämns i 5 kap 59 § 
Kommunallagen, även riktas till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08, § 52 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-12-30 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare  
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§ 28 Dnr KS 2018-000811 720 

Resor med färdtjänst i annan kommun 

Sammanfattning  
Socialnämnden beslutade 2018-11-22 § 180 att föreslå kommun-
fullmäktige fastställa regelverk för färdtjänst i annan kommun.  

Bakgrunden är att den som har svårigheter att förflytta sig med allmänna 
kommunikationer kan ansöka om färdtjänst. Enligt 3 § Lag om Färdtjänst 
ansvarar varje kommun, när det gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst 
av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, 
mellan hemkommunen och en annan kommun.  

Kommunens skyldighet att anordna färdtjänst gäller inte för resor inom 
andra kommuner. Lagen ger dock möjlighet för kommunen att ge tillstånd 
till och anordna även sådana resor. Skellefteå kommun är en av många 
kommuner som ger färdtjänstberättigade möjligheter att resa i en annan 
kommun. Vad som avses här är resor med taxi/specialfordon inom en 
annan kommun vid exempelvis en semesterresa. 

I Skellefteå kommun finns möjlighet för färdtjänstberättigade att få 
taxicheckar som kan användas för resor med taxibolag anslutna till Sverige 
Taxi AB. Någon begränsning i antal resor finns inte. Den resande ska, i 
anslutning till att resan sker, betala 20 procent av taxameterpriset.  

Taxicheckarna köper kommunen av Sverige Taxi AB, taxicheckarna går att 
använda i många kommuner, men inte alla. För 2017 uppgick kostnaderna 
för resor i annan kommun till cirka 221 000 kronor 

Socialnämnden föreslog att resor i annan kommun begränsas i antalet, till 
maximalt 30 enkelresor per person och år samt att egenavgiften fastställs 
till 20 % av total kostnaden för resan. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå kommun tillhandahåller resor i annan kommun för Skellefteå 

kommuns innevånare med färdtjänsttillstånd. 

2. Egenavgiften för resor i annan kommun fastställs till 20 procent av det 
totala taxameterpriset. 

3. Antalet resor i annan kommun begränsas till maximalt 30 enkelresor 
per person och år. 

4. Behov av mer än 30 resor per person och år prövas av socialnämnden i 
varje enskilt fall. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 32 
Socialnämndens protokoll 2018-11-22 § 180 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-16 
Rådet för förebyggande av funktionshinders protokoll 2018-09-26 § 34 
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018-09-12 § 45 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 29 Dnr KS 2018-000772 340 

Mindre ändringar i kommunalt 
verksamhetsområde för vattentjänster 

Sammanfattning  
Tekniska nämnden beslutade 2018-11-12 § 246 att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna mindre ändringar i det kommunala 
verksamhetsområdet för vattentjänster.  

De föreslagna ändringarna är i första hand föranledda av förtätningar i 
direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde, tillkommande 
exploateringsområden eller noterade felaktigheter. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ändringar i det kommunala verksamhetsområdet för vattentjänster 
fastställs enligt tekniska nämndens beslut 2018-11-12 § 246. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 7 
Tekniska nämndens protokoll 2018-11-12 § 246  
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-10-23 
Sammanställning över föreslagna ändringar 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 30 Dnr KS 2018-000809 706 

Avgifter inom äldreomsorgen 

Sammanfattning  
Socialnämnden beslutade 2018-11-22 § 179 att föreslå kommun-
fullmäktige fastställa avgifter inom äldreomsorgen.  

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen bygger på 
kommunfullmäktiges beslut 2012-11-20 § 253 om ny avgiftsmodell för 
äldreomsorgen. 

Beloppet avgiftstak/maxtaxa är knutet till prisbasbeloppet och gäller i hela 
Sverige. Det räknas om årligen och uppgår för 2019 till 2 089,40 
kronor/månad. Avgiftstaket anger vad den enskilde maximalt betalar för 
sina insatser, exklusive matkostnader. 

Vad den enskilde betalar för sina insatser regleras av dennes 
avgiftsutrymme (utrymme att betala för sina insatser) och kan maximalt 
uppgå till det lagstadgade avgiftstaket. Avgiftsutrymmet kan fastställas till 
allt från 0 kronor upp till avgiftstaket, beroende på den enskildes 
ekonomiska förutsättningar.  

Det finns möjlighet för den som bor på äldreboende att välja en frivillig 
tilläggsavgift. Den frivilliga tilläggsavgiften ger särskilda förmåner i form 
av egenavgifter för öppenvårdsbesök, läkemedel samt sjukresor. Den som 
fyllt 85 år betalar ingen egenavgift i öppenvården varmed tilläggsavgiften 
justeras med motsvarande belopp. Tilläggsavgiften berörs inte av det 
lagstadgade avgiftstaket.  

Inriktningen för Skellefteå kommuns särskilda boenden är att samtliga 
lägenheter ska vara fullvärdiga (lägenhet med mindre kök och 
hygienutrymme) vilket innebär att de boendeavgifter som tas ut för särskilt 
boende, och som inte omfattas av hyreslagen, successivt kommer att 
försvinna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå kommun tillhandahåller möjlighet för den som bor på 

äldreboende att välja frivillig tilläggsavgift. 

2. Den frivilliga tilläggsavgiften fastställs till 413 kronor/månad från och 
med 2019-04-01. 

3. Omvårdnadsinsatser i form av dubbelbemanning, telefonservice och 
trygghetskamera ska vara avgiftsfritt.  

4. Avgifterna (service, omvårdnad, trygghetslarm, matleverans, avgift för 
anhörigbidrag samt omvårdnadsavgift på särskilt boende) fastställs 
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enligt socialnämndens beslut 2018-11-22 § 179 från och med from 
2019-04-01.  

5. Boendeavgift fastställs enligt socialnämndens beslut 2018-11-22 § 179 
från och med from 2019-04-0l. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 33 
Socialnämndens protokoll 2018-11-22 § 179 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 31 Dnr KS 2018-000808 706 

Översyn av måltidspriset inom äldreomsorgen 
samt daglig verksamhet inom stöd och service 

Sammanfattning  
Socialnämnden beslutade 2018-11-22 § 178 att föreslå kommun-
fullmäktige fastställa nya måltidspriser inom äldreomsorgen samt daglig 
verksamhet inom stöd och service. 

Nämnden hänvisar till att livsmedelskostnaderna under 2018 prognos-
ticeras öka med ca 4 – 5%, och att ytterligare prisökningar på 4% är 
budgeterade inför 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Heldygnskostnaden för måltidspriset i särskilt boende fastställs till  

3 650 kronor/månad. 

2. Heldygnskostnaden för måltidspriset i korttidsboende fastställs till 122 
kronor/dygn. 

3. Priset i dagverksamhet fastställs till 60 kronor/dag. 

4. Portionspriset i ordinärt boende fastställs till 45 kronor/portion. 

5. Kostpriset vid daglig verksamhet (LSS 9 § 10) fastställs till 60 
kronor/dag. 

6. De nya avgifterna börjar gälla från och med 2019-04-01. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 34 
Socialnämndens protokoll 2018-11-22 § 178 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-25 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 32 Dnr KS 2018-000716 706 

Avgift för intyg från hälso- och sjukvården, 
socialnämnden 

Sammanfattning  
Socialnämnden beslutade 2018-12-20 § 200 föreslå kommunfullmäktige 
införa en avgift för ansökan av färdtjänst, där ny bedömning behöver göras 
och där bedömningen behöver ske i hemmet varför ett särskilt hembesök 
krävs.  

Ökad efterfrågan på utfärdande av intyg hos verksamhetsområdet Hälso- 
och sjukvård (HS) innebär nya arbetsuppgifter. Enligt Socialstyrelsens 
SOSFS 2005:29, 3 kapitlet, 1§ ska verksamheten säkerställa att det finns 
rutiner för att kunna utfärda ” intyg om någons vård, på begäran av den 
som vårdats”. Som en följd av detta uppstår ett behov av ett 
kompletterande beslut om avgift. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för kompletterande utredning om prissättning 
inklusive klarläggande hur kostnaden hanteras för personer utan 
kostnadsutrymme. 

Inlägg 
Stina Engström (L), Charlotta Enqvist (KD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Iosif Karambotis (S), Markku Abrahamsson (SD), Anna From-Lindqvist 
(C), Agneta Hansson (V), Kenneth Fahlesson (S) samt Jeanette Velander 
(V) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att en avgift på 1 250 kronor per intyg för 
ansökan av färdtjänst, där ny bedömning behöver göras och där 
bedömningen behöver ske i hemmet varför ett särskilt hembesök krävs; att 
avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård; samt att 
avgiften börjar gälla 2019-04-10.  

Charlotta Enqvist (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Stina Engström (L), Agneta Hansson (V), Gun-Britt Holmlund (SD), Iosif 
Karambotis (S) samt Jeanette Velander (V) yrkar att ärendet skall 
återremitteras för kompletterande utredning om prissättning inklusive 
klarläggande hur kostnaden hanteras för personer utan kostnadsutrymme. 

Kenneth Fahlesson (S) yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Stina Engströms m fl yrkande om 
återremiss, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08, § 45 
Socialnämndens protokoll 2018-12-20 § 200 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-11-27 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 33 Dnr KS 2018-000762 042 

Årsredovisning 2017/2018 för Stiftelsen 
Skeriafonden 

Sammanfattning  
Årsredovisning för Stiftelsen Skeriafonden har upprättats för tiden  
2017-07-10 – 2018-06-30. Till årsredovisningen har bifogats en 
revisionsberättelse. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Resultat- och balansräkning för Stiftelsen Skeriafonden, 

verksamhetsåret 2017/2018 godkänns. 

2. Styrelsen för Stiftelsen Skeriafonden beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017/2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 8 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Årsredovisning för Stiftelsen Skeriafonden 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Stiftelsen Skeriafonden 
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§ 34 Dnr KS 2018-000868 102 

Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i 
demokratiberedningen 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18, § 355, att befria Andreas 
Westerberg (L) från uppdragen som ledamot i, samt vice ordförande för, 
demokratiberedningen.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kerstin Olofsson(L) utses som ledamot i, samt vice ordförande för, 
demokratiberedning för tiden till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2019-01-29 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Demokratiberedningen 
Kerstin Olofsson 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 35 Dnr KS 2019-000049 102 

Avsägelse från Mohammed Musa (L) av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Mohammed Musa (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Mohammed Musa (L) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Mohammed Musa 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Mohammed Musa 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
Länsstyrelsen 
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§ 36 Dnr KS 2019-000028 102 

Revidering av kommunfullmäktiges beslut 
2018-12-18, § 349, Ändrad representation vid 
årsstämmor och styrelser i hel- och delägda 
bolag, Skellefteå Kraft AB (avser Skellefteå 
Kraft Elnät AB, Skellefteå Kraft Fibernät AB och 
Skellefteå Kraft Industry Locations AB) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18 § 348 om vissa ändringar 
beträffande representation vid årsstämmor och styrelser i hel- och delägda 
dotterbolag inom koncernen Skellefteå Kraft. Det har i efterhand visat sig 
att beslutet byggde på ett felaktigt underlag, som i huvudsak var att 
betrakta som nomineringar inför de val som skall förrättas inför 
mandatperioden 2019 – 2022. Istället uppfattades underlaget som 
omfattande den del som kvarstår av mandatperioden 2015 – 2018, dvs fram 
till 2019 års bolagsstämmor. 

Med anledning av ovanstående bör fullmäktiges beslut upphävas och ett 
nytt beslut sättas i dess ställe. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 348 upphävs. 

2. Ann-Christine Schmidts avsägelse av uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Science City AB godkänns. 

3. Fredrik Jonsson utses till ny ledamot i styrelsen för Science City AB 
fram till den årsstämma som avhålls i april 2019. 

4. Christoffer Svanbergs avsägelse av uppdragen som ledamot i samt 
ordförande för styrelsen för Skellefteå Kraft Industry Locations AB 
godkänns. 

5. Alf Marklund utses till ny ledamot i samt ordförande för styrelsen för 
Skellefteå Kraft Industry Locations AB fram till den årsstämma som 
avhålls i april 2019. 

6. Conny Sandström väljs som ombud samt Annica Bray som ersättare för 
ombud vid bolagsstämma med Skellefteå Kraft Industry Locations AB. 

7. Seved Lycksell utses till ny ledamot i styrelsen för Skellefteå Kraft 
Elnät AB fram till den årsstämma som avhålls i april 2019. 
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8. Eva Axelssons avsägelse av uppdragen som ledamot i samt ordförande 
för styrelsen för Skellefteå Kraft Fibernät AB godkänns. 

9. Seved Lycksell utses till ny ledamot i samt ordförande för styrelsen för 
Skellefteå Kraft Fibernät AB fram till den årsstämma som avhålls i 
april 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 348 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Kraft AB 
De valda 
De som avgår 
Ansvarig för Troman 
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§ 37 Dnr KS 2019-000016 101 

Remisser  
 Dnr 2018-830 720 

Motion av Carina Sundbom (C) om gemensamma luncher för äldre (62/18) 

 Dnr 2018-831 330 

Motion av Christina Soldan (L) om att installera rullstolsgungor på 
lämpliga lekplatser i kommunen (63/18) 

 Dnr 2018-864 401 

Motion av Andreas Löwenhöök (M) om lokalt förbud mot tiggeri i enlighet 
med gällande lagstiftning (64/13) 

 Dnr 2018-865 109 

Motion av Oscar Wellman (C) om HLR-utbildning till frivilliga 
kommunmedlemmar för snabbare insatser vid hjärtsopp (SMS-livräddning) 
(65/18) 

 Dnr 2019-19 700 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Magnus Bergmark (SD) och Marcus Sehlstedt (SD) om 
fler kontaktvägar till socialtjänsten (1/19) 

 Dnr 2019-20 401 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Magnus Bergmark (SD) och Marcus Sehlstedt (SD) om 
revidering av lokala ordningsföreskrifter om förbud mot tiggeri (2/19) 

 Dnr 2019-24 050 

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

 Dnr 2019-25 450 

Motion av Carina Sundbom (C) om textilåtervinning (4/19) 

______________________________________________________ 
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§ 38 Dnr KS 2019-000017 101 

Delgivningar  
 Dnr 2018-853 558 

Tekniska nämndens beslut 2018-12-10, § 282, om hamntaxa 2019. 

 Dnr 2018-875 400 

Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-13 § 267 om uppräkning av taxa 
inom miljöbalkens område. 

 Dnr 2018-875 400 

Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-13 § 268 om uppräkning av taxa 
för livsmedelskontroll. 

 Dnr 2018-804 102 

Länsstyrelsens beslut 2019-01-10 där Shervin Ahmadzadeh (L) utses till 
ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 Dnr 2018-843 102 

Länsstyrelsens beslut 2019-01-10 där Kerstin Olofsson (L) utses till ny 
ledamot och Mohammad Musa (L) till ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 Dnr 2018-866 102 

Länsstyrelsens beslut 2019-01-10 där Shervin Ahmadzadeh (L) utses till 
ny ledamot och Gun Westin (L) till ny ersättare i kommunfullmäktige. 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 39 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?” 
 

Kulturnämndens ordförande Emilia Hallin (S) lämnar följande svar: 
 
” 2017 fattade kommunfullmäktige beslut kring Kulturskolans framtida 
uppdrag, organisatoriska tillhörighet och budget. Beträffande den 
organisatoriska tillhörigheten beslutades att kulturskolan från och med 1/7 
2018 ska höra hemma hos kultur- och fritidskontoret och kulturnämnden. 
Berörda förvaltningar har gjort nödvändiga justeringar av budgetar för att 
kunna möjliggöra den organisatoriska förändringen. 
 
Den beslutade visionen för kulturskolan samt dess framtida uppdrag lyder 
som följande: 
Vision: Kulturskolan ger möjlighet till lärande genom skapande och 
konstnärliga upplevelser utifrån olika konstformer. Kulturskolans 
målgrupp är barn och unga till och med gymnasieskolan. 
 
Det fastställda uppdraget går ut på att bredda kulturskolans utbud, för att 
innefatta fler konstformer än tidigare och med ambitionen att fler barn ska 
komma i kontakt med kulturskolan och kulturuttrycken än tidigare. Det 
sistnämnda fastslås med 30 % i budgeten till den obligatoriska delen av 
verksamheten, den som alla barn möter.” 
 
Inlägg 
Annamaria Hedlund (S) samt Emilia Hallin (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 40 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?” 

Kulturnämndens ordförande Emilia Hallin (S) lämnar följande svar: 

”Fråga: Vad har du för visioner för musiken i Skellefteå? 
Svar: Musiken är en av de konstformer som kulturnämnden har ansvar för, 
tillsammans med konstformer som berättandet, bildkonsten, dansen, 
film/media, litteratur, slöjd/hantverk och teater. En stor del av 
kulturnämndens ansvarsområde rör kontakt och ekonomiskt stöd till 
föreningar och aktörer som vill bidra till kulturlivet i Skellefteå. Skellefteås 
musiktradition syns tydligt i de ansökningar som årligen inkommer till 
nämnden, och musiken är den i särklass största konstformen i 
bidragsfördelningen. Sedan 2018-07-01 tillhör även den kommunala 
kulturskolan kulturnämndens ansvarsområde. För kulturskolans del utgörs 
verksamheten av drygt 70% musik.  

För kulturnämndens del har vi lyft fram vikten av barn och ungas tillgång 
till kultur, på detta sätt i den av fullmäktige antagna kulturplanen 2016-
2019:  ”Kultur skapar förutsättningar för delaktighet, individuell 
utveckling, fantasi, självständigt tänkande och en större förståelse för 
omvärlden. Det är därför särskilt viktigt att alla barn och ungdomar under 
uppväxten regelbundet får lika möjligheter att möta ett rikt utbud av konst 
och kultur, samt att själva skapa.” Den visionen består, och musikutövande 
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i en rad olika uttryck kommer tillsammans med andra konstuttryck att 
fortsätta vara en del av det kulturella Skellefteå. 

Fråga: Kommer vi ha en kulturskola värd namnet i framtiden? 
Svar: Ja. Med det av fullmäktige beslutade uppdraget för kulturskolan, så 
kommer Skellefteå att ha en kulturskola som erbjuder en större variation 
uttryck än tidigare. En kulturskola med bredd gällande estetiska ämnen. 

Fråga: Vad kommer du att göra konkret för att förbättra den situation som 
uppstått då det gäller musikutövandet? 
Svar: Vilka tjänster som tillsätts i samband med exempelvis 
pensionsavgångar avgörs av verksamhetschef och inte politiken. I den 
uppkomna situationen så har jag i dialog med verksamhetschef hänvisat till 
det beslut som fullmäktige fastställt och lyft fram möjligheten att involvera 
andra aktörer ifall verksamhetschef så anser vara aktuellt. 

Inlägg 
Stina Engström (L), Emilia Hallin (S), Per-Ivar Skogquist (KD), Maria 
Bernsson (C), Shervin Ahmadzadeh (L), Tomas Teglund (S), Ingegerd 
Saarinen (MP), Daniel Ådin (S), Andreas Löwenhöök (M) samt Harriet 
Classon (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad 

______________________________________________________ 
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§ 41 Dnr KS 2018-000834 600 

Interpellation av Christina Soldan (L) om 
instrumentundervisning i Skellefteå kommun 
(32/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har till 
kulturnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Skellefteå kommun har ett långt och starkt musikrykte och tradition. Det 
kommer oroliga signaler inom vår kommun, via folkmun, massmedier och 
sociala medier. Musiklärare på kulturskolan går i pension eller säger upp 
sig och ingen ny anställs. Föräldrar är ledsna och besvikna för att deras 
barn som vill lära sig spela ett instrument får inte den möjligheten i 
Skellefteå kommun. Grundskolebarn står på väntelista, oroliga föräldrar 
kontaktar kommunen i hopp om en plats men de får ingen förklaring på 
varför inte instrumentundervisningen satt igång, bara nya vaga löften.  

Föräldrar till elever med stort intresse för instrumentundervisning är 
tvungna att söka sig till andra aktörer som erbjuder professionell hjälp mot 
en saftig nota. Detta leder till att det blir mer av en klassfråga att få spela 
instrument eller inte.  

Bristen på lärare en sådan effekt att barn som vill börja spela får vänta i 
flera år, det vill säga om de alls får chansen. Bristen på lärare leder till att 
de socioekonomiskt utsatta barnen, bybarnen samt barn med speciella 
behov blir åsidosatta. Bristen på lärare leder till att de som verkligen vill 
spela måste ta privatlektioner - alltså endast barn till föräldrar som har råd.  

Skellefteå kommun har ett långsiktigt mål att bli 80 000 invånare till år 
2030. Är Skellefteå kommun en attraktiv kommun för småbarnsfamiljer 
med musikinstrumentintresse?  

Med anledning av detta vill jag fråga kulturnämndens ordförande Emilia 
Hallin (S):  

Hur kommer det sig att elever i Skellefteå kommun inte får 
instrumentundervisning om de vill det? Hur kommer det sig att bristen på 
lärare är så stor att barn som redan börjat sin musikutbildning behöver 
sluta?  

Hur var det tänkt när Skellefteå kommun bjudit in alla elever i tvåan till 
kulturskolan för att prova och välja instrument? För att locka dem, väcka 
intresse för att efterhand säga att ’det finns inga platser’ och att eleverna får 
köa i all evighet?  

Är du, Emilia Hallin, ordförande för kulturnämnden nöjd med denna 
utveckling av instrumentundervisning i Skellefteå kommun? Är det 
verkligen så bestämmande tjänstemän och politiker vill ha det i vår 
kommun?” 
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Kulturnämndens ordförande Emilia Hallin (S) lämnar följande svar: 

” Skellefteå kommunfullmäktige tog våren 2017 ett beslut kring 
kulturskolans framtida uppdrag. I det uppdraget ingick bland annat att 
bredda kulturskolans utbud till att omfatta fler konstformer än tidigare. 
Fullmäktigebeslutet föll på kulturnämnden och kultur- och fritidskontoret 
att verkställa inom befintlig budget för kulturskolan. Förändringar inom en 
befintlig budget medför att omfördelningar görs. 

Vid varje förändring inom en personalstyrka skall verksamhetschef göra en 
bedömning om och i så fall vilken kompetens som behövs i organisationen. 
Mot bakgrund av fullmäktigebeslutet om en breddning av uttrycken har 
verksamhetschef beslutat att inte återbesätta inom den specifika 
kompetensen/uttrycket. 

Nämnda fullmäktigebeslut säkrar upp att 30 % av budgeten ska tillhöra den 
obligatoriska delen av undervisningen. Det vill säga säkrar att fler barn och 
unga kommer i kontakt med kulturen, och kulturskolans undervisning. 

Årligen bjuder kulturskolan in till dagar då kulturskolans verksamhet visas 
upp för barn. Där ges möjlighet att se vad kulturskolan har för verksamhet 
och vilka olika uttryck de erbjuder. Till vissa av uttrycken är köerna längre, 
och till andra kortare. 

Som ordförande i kulturnämnden står jag bakom de beslut som nämnden 
och ett enigt fullmäktige tagit.” 

Inlägg 
Christina Soldan (L), Emilia Hallin (S), Shervin Ahmadzadeh (L), Magnus 
Nilsson (S) samt Daniel Ådin (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad 

______________________________________________________ 
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§ 42 Dnr KS 2018-000863 600 

Interpellation av Lenita Hellman (M) om att 
värna om barnens arbetsmiljö (34/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Lenita Hellman (M) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Genom samtal med en förälder som har barn på Sunnanåskolan fick jag 
veta att man på skolan har köpt in klassuppsättningar med hörselskydd då 
det är så hög ljudnivå och stökigt i klassen att barnen inte kan koncentrera 
sig.  

På Skolhälsoportalen kan man läsa att allt fler 12-åriga barn upplever att de 
blir störda av ljud och buller som andra barn genererar. Från 2003 till 2011 
ökade andelen barn som upplevde störande buller på grund av sina 
skolkamrater från 18% till 31%. En tredjedel av barnen uppger dessutom 
att de någon gång i veckan känt sig bullerstörda av ljud i matsalen.  

Buller i klassrumsmiljö har visat sig kunna ge upphov till psykologiska 
såväl som fysiologiska stressreaktioner. Studier har visat samband mellan 
uppmätt ljudnivå och självrapporterade besvär, så som taluppfattbarhet, 
allmän störning, trötthet, huvudvärk, men även lässvårigheter och 
fysiologisk stress, inklusive påverkan på blodtryck, hjärtfrekvens och 
stresshormonnivåer.  

Barn är särskilt känsliga för buller eftersom deras nervsystem, kognitiva 
förmåga och språkförståelse inte är fullt utvecklade. Buller i skolmiljön 
kan därför påverka barnens inlärning. Även motivation, minne och 
läsförståelse kan påverkas av en för bullrig miljö, vilket på sikt kan inverka 
negativt på barnens skolprestation.  

Buller i skolmiljön inverka inte bara negativt på barns välbefinnande och 
hälsa utan påverkar även deras inlärning och prestation. Med tanke på de 
sjunkande resultaten blir jag även oroad när jag hör att det är så dålig 
ljudmiljö så att man löser det kortsiktigt med hörselskydd istället för att 
jobba med grundproblemet.  

Det ska vara ordning och reda i skolan. Eleverna ska ha en bra studiemiljö. 
Det ska finnas tydliga åtgärder mot stök och buller. Att ge barnen 
hörselskydd är ingen långsiktig lösning  

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till för- och 
grundskolenämndens ordförande:  

- Stämmer det att vi har så dålig ordning och studiemiljö i vissa klasser 
så att hörselskydd har köpts in och används regelbundet?  

- I hur många skolor och klasser förekommer detta?  
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- Är det förenligt med en skola i toppklass att ha så dålig studiemiljö så 
att barnen måste utrustas som om de jobbade i industrin?  

- Vilka åtgärder kommer att genomföras så att vi får lugn och ro i 
klassrummen så att barnen kan få den studiemiljö som krävs för deras 
inlärning?”  

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 

”Fråga: Stämmer det att vi har så dålig ordning och studiemiljö i vissa 
klasser så att hörselskydd har köpts in och används regelbundet? 
Svar: Nej. Dålig ordning och bristande studiemiljö är inte orsaken till att 
hörselskydd köps in. Hörselkåpor är ett pedagogiskt och kompensatoriskt 
hjälpmedel för de elever som är i behov av det. På samma sätt som 
sittkuddar, stressbollar, skärmar eller ett speciellt program på datorn kan 
vara det. 

Fråga: I hur många skolor och klasser förekommer detta? 
Svar: Hörselkåpor, liksom andra pedagogiska och kompensatoriska 
hjälpmedel, finns på de flesta av de kommunala skolorna. Gällande 
individuellt anpassat stöd, har en stor förändring skett på bara några år. 
Idag är vi blivit betydligt bättre på att förstå hur varje individ behöver 
anpassa sitt sätt att arbeta, för att på så sätt lära sig så bra som möjligt. 

Fråga: Är det förenligt med en skola i toppklass att ha så dålig studiemiljö 
så att barnen måste utrustas som om de jobbade i industrin?  
Svar: För de elever som är i behov av en väldigt tyst arbetsmiljö, kan 
hörselkåpor vara ett av flera alternativ. Andra lösningar kan vara att ha 
skärmar som tar bort synintryck och minskar ljudintryck, men även ett 
separat rum kan vara ett alternativ. Allt handlar om vad som anses bäst för 
individen i den aktuella situationen. Avskärmande av ljud är med andra ord 
ett hjälpmedel för att skapa en bra lärmiljö för individen och alltså inte ett 
tecken på dålig ordning eller bristande studiemiljö. 

Fråga: Vilka åtgärder kommer att genomföras så att vi får lugn och ro i 
klassrummen så att barnen kan få den studiemiljö som krävs för deras 
inlärning? 
Svar: Ett eventuellt problem med dålig ordning eller bristande studiemiljö 
skulle inte lösas med hörselkåpor i våra verksamheter. Skulle ett sådant 
problem uppstå arbetar istället respektive chef med exempelvis lärarens 
ledarskap i undervisningssituationen alternativt förstärkning av 
personalresurser. Det kan också vara nödvändigt att se över skolans 
ordningsregler eller arbeta med kulturen på till exempel raster. 

I interpellationen är utgångspunkten situationen på Sunnanåskolan. Därför 
har rektorn på skolan funnits med i besvarandet av interpellationens frågor, 
främst då fråga 1 och 3. I besvarandet av övriga frågor har förvaltningens 
områdeschefer tillfrågats. Men för en heltäckande bild av elevernas 
studiero har jag tittat i Skolinspektionens skolenkät. Den genomförs 
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vartannat år med elever i årskurs 5 och 9, med personal på våra skolor samt 
med vårdnadshavare i grundskolan.  

I årskurs 5 (Figur 1) visar elevernas svar att lärarna ser till att skolans 
ordningsregler följs, men att eleverna följer dessa i något mindre 
omfattning. Den visar också att eleverna svar gällande deras studiero ligger 
på den positiva delen av svarsalternativen. Men vi ser också att det lägsta 
resultatet i enkäten är att elever stör andra elever. Just det är dock inte 
enbart en utmaning i Skellefteå utan för hela riket. 

I årskurs 9 (Figur 2) visar elevernas svar att studiero tillhör de frågor som 
har ett lägre resultat. På den skala som svaren kan lämnas ligger snittsvaret 
på medel, dvs varken ett negativt eller positivt svar på frågan. Men även 
här ligger elevernas svar i närheten av eller över rikssnittet. 

Personalens svar (Figur 3) rörande ordningsregler och studiero ligger högre 
än elevernas svar. Dock är Skellefteås svar i paritet med eller något lägre 
än rikssnittet. 

Vårdnadshavarnas svar slutligen (Figur 4) visar att svaret gällande studiero 
uppvisar lägst resultat av frågorna, även om svaret ligger på den positiva 
delen av svarsalternativen. Svaren för vårdnadshavarna är dock något lägre 
än rikssnittet. 

Arbetet med varje elevs studiemiljö är ett ständigt pågående arbete i varje 
skola, i varje klassrum under varje dag. Målet är att alla elever ska trivas 
och ha en välfungerande arbetsmiljö. Resultaten i Skellefteå ligger 
generellt på rikets nivå och huvudsakligen på den positiva delen av 
svarsalternativen i skolenkäten. Det innebär inte att jag är nöjd, men jag 
tycker inte situationen är alarmerande på något sätt. Däremot ser jag att 
studiero är ett område våra verksamheter behöver fortsätta arbeta aktivt 
med. Men området handlar om annat än hörselkåpor, för det är som sagt ett 
hjälpmedel för individens lärande inte ett tecken på bristande studiero.  

En uppdaterad bild av läget kring studiero får vi mot slutet av vårterminen 
2019, då svaren på Skolinspektionens skolenkät presenteras nästa gång. 
Jag ser också att det blir viktigt att studera resultaten av den LUPP-enkät 
som kommunfullmäktige beslutat om. LUPP (Lokal UPPföljning av 
ungdomspolitiken) har under hösten 2018 genomförts med elever i årskurs 
7 och 8 i grundskolan samt årskurs 1 och 3 på gymnasiet och är ett verktyg 
för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut. Genom den kommer vi att 
få svar på hur unga i Skellefteå ser på inflytande och demokrati, 
situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin 
fritid, och hur de ser på sin egen framtid. 

Inlägg 
Lenita Hellman (M) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad 

______________________________________________________ 
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§ 43 Dnr KS 2019-000044 107 

Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om 
Skellefteå Buss affär med Hybricon 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Enligt en notis i Norran den 17 januari så ska Skellefteå Buss köpa el-
bussar från företaget Hybricon i Holmsund. 
 
En mångmiljonaffär som väcker många frågor. Framförallt för att 
Hybricon är ett företag som under fler år haft stora problem. Deras 
finansiella ställning är hårt ansträngd – gränsande till konkurs. Bolaget har 
inte kunnat skapa aktieägarvärde och har därför haft stora problem att få in 
nya pengar från aktieägarna. Bolaget har tvingats sälja sitt reservdelslager 
för att klara löpande betalningar. 
 
Umeå kommun, den enda kunden, har tvingats låna ut pengar till bolaget. 
Umeå kommun kommer dessutom inte att köpa fler bussar från bolaget. 
Rapporter pekar även på att bolaget levererar bussar med bristande teknisk 
kvalitet. Så sent som den 23 januari 2019 rapporterade media om att 
bussarnas värmeaggregat inte håller bussarna varma. 
 
Organisatoriskt så minskar de personalen eftersom och både 
ledningspersoner och styrelse har bytts i omgångar. Bolaget tycks vidare 
inte ha kunnat sälja in och leverera bussar till nya kunder. Den order som 
är aktuell med Skellefteå Buss är på 35 miljoner, vilket är en mycket stor 
order för ett så pass litet och svagt företag, som under sin hela levnad har 
balanserat på att klara sina ekonomiska och tekniska utmaningar. 
 
Min sammanfattande bedömning är att det är ytterst osäkert om detta bolag 
kommer överleva under bussarnas hela tekniska och ekonomiska livslängd, 
vilket gör företaget till en mycket osäker leverantör. Detta kan leda till att 
Skellefteå Buss hamnar i en katastrofalt dålig situation, som drabbar 
Skellefteå kommunkoncern och resenärerna. 
 
Mot bakgrund av detta har jag följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Lorents Burman (S): 
 
Hur kommer det sig att Skellefteå Buss har valt att köpa bussar från 
Hybricon?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 
 
” Som kommunalt bolag kan inte Skellefteå buss välja leverantör efter eget 
tycke och smak. Bolaget lyder under lagen om offentlig upphandling. 
I aktuell upphandling har bolaget i vanlig ordning ställt ett stort antal 
funktionskrav, dessa är skallkrav och måste uppfyllas av samtliga 
anbudsgivare. Förutom pris på fordonen har följande kriterier för 
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utvärdering poängsatts; erfarenhet av andra projekt, tekniska mervärden 
samt TCO (total cost of ownership). 
 
Skellefteå buss har nyttjat möjligheten att ställa omsättningskrav på 
anbudsgivare i denna upphandling. LOU 14:4 säger att omsättningskrav 
kan ställas till maximalt två gånger det uppskattade upphandlingsvärdet. 
Omsättningskravet bestämdes till minst 60 miljoner kronor i snitt de 
senaste tre åren. 
 
Vinnande anbudsgivare omsätter inte 60 miljoner kronor men har nyttjat 
LOU 14:6 som säger att en leverantör får för ett visst kontrakt åberopa 
andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och 
finansiell ställning, eller teknisk och yrkesmässig kapacitet. Detta gäller 
oavsett den rättsliga arten av förbindelserna mellan leverantören och 
företaget. Hybricon har via ett avtal åberopat Ekovas (det Tjeckiska företag 
som bygger bussarna) ekonomiska kapacitet. 
 
Skellefteå buss har fått in anbud från 6 leverantörer. Hybricon är 
obestridlig vinnare med ett jämförelsetal som är 7 500 000 kronor lägre än 
närmaste anbudsgivare. Umeå kommunföretag äger de elbussar som 
trafikeras i Umeå. I närtid har Umeå handlat upp 25 elbussar med 
tillhörande laddstationer. Upphandlingen vanns med nätt marginal av 
Holländska VDL, Hybricon utvärderades som tvåa. Inte heller Umeå kan 
kringgå LOU som frågeställaren antyder, lagens syfte är att de som lägger 
anbud ska värderas utifrån de skall-krav som alla anbudsgivare känner till 
och bedömas utifrån dessa.” 
 
Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 


