
 PROTOKOLL 1 (105) 
 2018-11-13 
 
Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid  Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00 – 12.00, 13.30 – 18.30 
 
Beslutande 

 
Övriga deltagande 

Se sidan 2 Johan Forssell, sekreterare 
Hans Andersson, förvaltningschef, § 272 
Dick Hellman (M), revisionens ordförande, § 264 
Maria Sandström (C), frågeställare/interpellant, §§ 265, 269 
- 270 

  
 
 

  
 

 
Justerare Markku Abrahamsson §§ 258 –282, Gunilla Andersson §§ 283 - 310 Paragrafer 258-310 
 Bertil Almgren 
Ersättare Gunilla Andersson §§ 258  – 282 samt Henry Andersson 
 
Underskrifter 
 
 
………………………………….   ……………………………………. ………………………………………………… 
Kenneth Fahlesson, ordförande      Tomas Marklund, ordförande Johan Forssell, sekreterare 
§§  258 - 261                                   §§ 262 - 310 
 
 
……………………………………………..  ……………………………………. 
Markku Abrahamsson, justerare §§ 258 - 282  Bertil Almgren, justerare 
 
 
……………………………………………. 
Gunilla Andersson §§ 283 - 310 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2018-11-13 2018-11-21 2018-12-13  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Johan Forssell 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutande 
 
Närvarande ledamöter 
Bertil Almgren (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Annica Bray (S) §§ 266 – 310 
Lorents Burman (S) 
Daniel Enwall (S) §§ 273 – 310  
Evelina Fahlesson (S) 
Kenneth Fahlesson (S) 
Maria Granskär (S) 
Emilia Hallin (S) §§ 258 – 271 
Annamaria Hedlund (S) 
Iosif Karambotis (S) 
Sara Keisu (S) 
Pierre Lidström (S) 
Carina Lundmark (S) 
Felicia Lundmark (S) 
Anna Lundström (S) 
Gunilla Lundström (S) 
Maria Marklund (S) 
Tomas Marklund (S) 
Kamel Mnad (S) §§ 270 - 310 
Magnus Nilsson (S) 
Jasmine Ravaghi (S) 
Fredrik Stenberg (S) 
Valter Stenberg (S) 
Tomas Teglund (S) 
Erik Vikström (S) 
Daniel Ådin (S) 
Ann Åström (S) §§ 258 – 289 
Henry Andersson (M) 
Stefan Anundi (M) 
Ramona Dolan (M) §§ 258 – 292 
Lenita Hellman (M) 
Anette Lindgren (M) 
Andreas Löwenhöök (M) 
Micaela Löwenhöök (M) §§ 258 – 279 
Johan Söderberg (M) §§ 262 – 310 
Håkan Andersson (C) 
Kjell Bergmark (C) 
Katarina Larsson (C) 
Carina Sundbom (C) 
Agneta Hansson (V) 
Torbjörn Häggmark (V) 
Weidan Gong (V) 
Jeanette Velander (V) 
Joakim Wallström (V) 
Lova Torstensson (V) 
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Markku Abrahamsson (SD) §§ 258 – 282 
Magnus Bergmark (SD) 
Gun-Britt Holmlund (SD) 
Markus Sehlstedt (SD) 
Linda Strandberg (SD) 
Stina Engström (L) 
Günter Larsson (L) 
Andreas Westerberg (L) 
Charlotta Enqvist (KD) §§ 258 - 292 
Petter Ershag (KD) 
Hans Brettschneider (MP) 
Linnea Öhman (MP) 

 

Tjänstgörande ersättare 
Fredrik Lundberg (S) för Ann Åström (S) §§  290 – 310 
Mats Ekman (S) för Kamel Mnad §§ 258 - 269 
Mats Ekman (S) för Emilia Hallin (S) §§ 272 – 310 
Lars Lundmark (S) för Robert Eskelinen (S) 
Farzana Khatabi (S) för Daniel Enwall (S), §§ 258 – 272 
Simon Rilfors (S) för Annica Bray (S), §§ 258 – 265 
Peter Stensmar (S) för Tanja Andersen (S) 
Kaisa Edström (M) för Nils E Vesterberg (M) 
Sara-Mari Jonsson (M) för Johan Söderberg (M) §§ 258 – 262 
Sara-Mari Jonsson (M) för Micaela Löwenhöök (M) §§ 280 – 310 
Albin Kristiansson (M) för Ramona Dolan (M) §§ 293 – 310 
Oscar Wellman (C) för Gabriella Rymark (C) 
Anna From-Lindqvist (C) för Pär Brubäcken (C) 
Conny Sandström (C) för Maria Bernsson (C) 
Roland Östlund (SD) för Markku Abrahamsson (SD) §§ 283 - 310 
Christina Soldan (L) för Emma Gustafsson (L) 
Per-Ivar Skogqvist (KD) för Charlotta Enqvist (KD) §§ 293 – 310 
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§ 258 Dnr KS 2018-000674 101 

Sammanträdet öppnas 
Enligt 3 § kommunfullmäktiges arbetsordning skall, innan presidieval 
förrättats, den vara ordförande som varit ledamot i fullmäktige längst tid 
(ålderspresident). 
 
Kenneth Fahlesson (S) i egenskap av ålderspresident) förklarar 
sammanträdet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna till 
mandatperiodens första sammanträde. 
 
 
______________________________________________________ 
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§ 259 Dnr KS 2018-000665 101 

Upprop 
Då dagens sammanträde är mandatperiodens första förrättas uppropet 
manuellt. Närvarande ledamöter och ersättare framgår av förteckningen 
över beslutande. 
______________________________________________________ 
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§ 260 Dnr KS 56442 101 

Protokollets justering 
Justeringen äger rum tisdag 2018-11-20 kl. 17.00 i stadshuset. 
______________________________________________________ 
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§ 261 Dnr KS 2018-000666 102 

Val av presidium för tiden 2018-10-15 -  
2022-10-14 

Sammanfattning  
I 2 § kommunfullmäktiges arbetsordning anges att senast vid sammanträde 
före utgången av december det år val i hela riket till fullmäktige ägt rum 
ska fullmäktige välja presidium bestående av ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande. Presidiet väljs för löpande 
mandatperiod. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tomas Marklund (S) väljs till ordförande för tiden  

2018-10-15 – 2022-10-14 

2. Andreas Westerberg (L) väljs till förste vice ordförande för tiden  
2018-10-15 – 2022-10-14 

3. Daniel Ådin (S) väljs till andre vice ordförande för tiden  
2018-10-15 – 2022-10-14 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
De valda 
Ansvarig för Troman 
Lönecenter förtroendevalda 
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§ 262 Dnr KS 2018-000620 001 

Förändring av kommunfullmäktiges 
arbetsordning avseende valberedningens 
sammansättning 

Sammanfattning  
Enligt 39 § kommunfullmäktiges arbetsordning består valberedningen av 7 
ledamöter och 7 ersättare. Dessa utses av fullmäktige på det första 
sammanträdet med nyvalda fullmäktige. 

Genom att antalet ledamöter och ersättarer är bestämt uppstår möjligheten 
att ett parti som inte ingår valteknisk samverkan med andra partier saknar 
representation i valberedningen. Valberedningen har ingen beslutande utan 
enbart en beredande funktion, trots detta är det otillfredsställande att en 
situation kan uppstå där ett politiskt parti som är representerat i kommun-
fullmäktige inte också är representerat i valberedningen. 

Kommunstyrelsens reglemente innehåller följande bestämmelse ”Samtliga 
fullmäktigepartier ska vara representerade i kommunfullmäktige. Detta 
sker genom att partier som inte har valda ledamöter eller ersättare har 
rätten att utse representanter med närvaro- och yttranderätt enligt 
kommunallagen 4 kap 23 §”. Den aktuella paragrafen anger att en 
förtroendevald, som inte är ledamot eller ersättare i en nämnd, får vara 
närvarande vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men 
inte i besluten. Genom att införa motsvarande bestämmelse för kommun-
fullmäktiges valberedning skulle säkerställas att alla partier med 
representation i kommunfullmäktige också är representerade i 
valberedningen. 

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 kan dock inte 
gärna avvakta en kommande översyn, eftersom valberedning skall väljas 
på mandatperiodens första sammanträde.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande tillägg görs till 39 § kommunfullmäktiges arbetsordning: 
”Samtliga fullmäktigepartier ska vara representerade i valberedningen. 
Detta sker genom att partier som inte har valda ledamöter eller ersättare har 
rätten att utse representanter med närvaro- och yttranderätt. Antalet 
representanter uppgår till en per parti. Dessa representanter har inte rätt att 
delta i beslut.” 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 398 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-05 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunfullmäktiges partigrupper 
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§ 263 Dnr KS 2018-000667 102 

Val av valberedning för tiden 2018-10-15 -  
2022-10-14 

Sammanfattning  
I § 39 kommunfullmäktiges arbetsordning anges att på det första 
sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning 
för den löpande mandatperioden. Valberedningen bestående av sju 
ledamöter och lika många ersättare. Fullmäktige väljer samtidigt 
ordförande och vice ordförande till valberedningen.  

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att 
valberedningen utökas med en representant för varje i kommunfullmäktige 
representerat parti som inte har vald ledamot eller ersättare.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Till valberedning för tiden 2018-10-15 – 2022-10-14 väljs: 
 
Ledamöter 
Kenneth Fahlesson (S), ordförande 
Johan Söderberg (M), vice ordförande 
Annica Bray (S) 
Erik Vikström (S) 
Jeanette Velander (V) 
Kjell Bergmark (C) 
Andreas Westerberg (L) 
 
Ersättare 
Valter Stenberg (S) 
Ann Åström (S) 
Maria Granskär (S) 
Fredrik Sjöström (V) 
Petter Ershag (KD) 
Lenita Hellman (M) 
Isak Burman (MP) 
 
Insynsplats 
Gun-Britt Holmlund (SD) 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
De valda 
Ansvarig för Troman 
Lönecenter förtroendevalda 
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§ 264 Dnr KS 2018-000053 101 

Revisorerna har ordet 
Förtroenderevisionens ordförande Dick Hellman (M) redogör för 
revisionens granskning av delårsrapport augusti 2018, Skellefteå kommun.   
______________________________________________________ 
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§ 265 Dnr KS 2018-000547 530 

Fråga av Maria Sandström (C) om vad som 
hände med välkomstskylten i Jörn 
Ersättaren i kommunfullmäktige Maria Sandström (C) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Som bekant har vi bara en järnvägsstation i kommunen och den ligger i 
Jörn.  
 
I mars 2016 skrev jag en motion om att kommunen borde sätta upp en skylt 
i Jörn som välkomnar tågresenärer till Jörn och Skellefteå kommun.  
Motionen löd:  
 
’I Skellefteå kommun har vi vår enda tågstation i Jörn. När man stiger av 
tåget har man dock inte en aning om att man hamnat i Skellefteå kommun. 
Jag tycker kommunen missar en stor chans att marknadsföra platsen och 
dess möjligheter.  
 
Även om man troligtvis inte äger marken där tågstationen ligger så bör 
man ändå ha möjlighet att i nära anslutning välkomna såväl besökande 
turister som Skelleftebor.  
 
Man skulle kunna ha informationsskyltar som med ord och bild visar mer 
om vart man kommit. Det minsta man kunde önska är ett ’Välkommen.’ 
 
I kommunstyrelsens förslag till beslut stod att läsa att ’Kommunlednings-
kontoret anför att en översyn är en god idé och bör ske i samverkan med 
Trafikverket.’ Kommunfullmäktige biföll därför motionen 13 september 
2016.  
 
Ingen skylt har fortfarande kommit upp.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följanden fråga/frågor:  
 
- Jag undrar vad det är för status på ärendet? 
 
- Jag undrar också om man har eller planerar att ha en kommunikation 

med Jörnsborna, till exempel via Jörns Evenemang & Samhälls-
service (JESS)” 

 
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”Vi har under våren varit i kontakt med Svenska järnvägsstationer AB.  
De kommer att anlägga en park på stationsområdet och i anslutning till den 
ska ett skylt sättas upp. Vi har fått in ett förslag från en av våra 
skyltleverantörer som överensstämmer med övrig byggnation på området 
(material och färgval), som vi fått ok på från Svenska järnvägstationer AB. 
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Dom kommer att göra en ansökan till Länsstyrelsen på hela projektet (både 
park och skylt) innan arbetet kan sätta igång. Vi har legat på om att 
ansökan måste in så vi kan gräva skyltfundamentet innan tjälen sätter i. 
När vi får ett ok (ansökan hos Länsstyrelsen) så sätter vi upp skylten! 
 
Vad gäller den andra punkten så känner jag i dagsläget inte till något om 
det. Men det är självklart att stämma av med dem! När besked kommer att 
det är ok från länsstyrelsen så får kommunen kontakta med dem.” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad.. 

______________________________________________________ 
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§ 266 Dnr KS 2018-739 101 

Fråga ställd till demokratiberedningens 
ordförande om opposition är viktigt för 
demokrati 
Kommunfullmäktigeledamoten Hans Brettschnedier (MP) har till 
demokratiberedningens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Korta beskrivningar om opposition: 
Politisk opposition 
’För ett sunt politiskt liv är opposition nödvändig då den innebär ett 
korrektiv mot maktmissbruk. För att en demokrati ska fungera måste 
oppositionen kunna organisera sig på samma villkor som regeringspartier. 
Auktoritära, odemokratiska regeringar kan upprätthålla sin makt genom att 
förstöra för oppositionen’(Källa Wikipedia) 
 
Opposition 
’opposition kallas de partier som inte sitter i eller stöder regeringen’ 
(Källa NE) 
 
Sedan finns ett antal praxis hur man agerar före och efter ett val bland 
annat: 
 
• Att enligt praxis (och som jag fått beskrivet för mig) så tas reglementen 
innan ett val för ny mandatperiod bland annat för att man inte ska ta 
besluta som kan ge en egna fördelar 
 
• Att enligt praxis i Sverige så tilldelas vanligtvis oppositionen 
oppositionsrådsplatsen och vice ordförandeposterna som sedan också 
oppositionen tillsätter. 
 
Mina frågor: 
 
Delar du ovanstående beskrivningar av opposition? (Även om man byter ut 
regeringen mot exempelvis ’politiska majoriteten’. 
 
Delar du ovanstående påstående att det är viktigt att reglementen tas innan 
ny mandatperiod för att man inte ska ge sig själv fördelar? 
 
Anser du att den praxis som råder i Sverige att oppositionen utser 
oppositionsråd och vice ordförandeposter är bra?” 
 
Demokratiberedningens ordförande Tomas Marklund (S) lämnar följande 
svar: 
 
Fråga: Delar du ovanstående beskrivningar av opposition? (Även om man 
byter ut regeringen mot exempelvis ”politiska majoriteten” 
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Svar: Opposition är mycket viktig i en politisk demokrati. Den finns också 
därför representerad i alla beslutande styrelser och nämnder som finns i 
Skellefteå kommun.  
 
Fråga: Delar du ovanstående påstående att det är viktigt att reglementen 
tas innan ny mandatperiod för att man inte ska ge sig själv fördelar? 
 
Svar: Efter valet 2002 blev vänsterpartiets gruppledare invald i 
kommunstyrelsens presidium. Så var det fram till 2014. Efter 2014 har 
moderaternas gruppledare funnits med i kommunstyrelsens presidium. 
 
Höstens val har inneburit ett organiserat samarbete mellan 
socialdemokraterna och vänsterpartiet. En naturlig följd av det samarbetet 
har varit en samverkan vid fördelningen av poster i styrelser och nämnder. 
Posten som 2e vice ordförande i kommunstyrelsen har då tilldelats 
vänsterpartiet. Det har inneburit att reglementets formulering om 
oppositionsråd ska justeras. Det kommer att ske i kommunfullmäktige 
innan nästa mandatperiod börjar 1 januari 2019.  
 
Fråga: Anser du att den praxis som råder i Sverige att oppositionen utser 
oppositionsråd och vice ordförandeposter är bra? 
 
Svar: Det är inte och har inte heller varit en allmän praxis att vice 
ordförande i kommuner kommit från oppositionen. Under mandatperioder 
där socialdemokraterna i Skellefteå har haft egen majoritet har det varit 
enkelt att generöst erbjuda minoriteten vice ordförandeplatserna. I en 
valteknisk förhandlingssituation blir läget annorlunda.  
 
Vad gäller frågan om att utse oppositionsråd är det självklart att det ska 
göras av oppositionen.” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 267 Dnr KS 2018-740 101 

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om opposition är viktigt för demokrati 
Kommunfullmäktigeledamoten Hans Brettschnedier (MP) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Korta beskrivningar om opposition: 
Politisk opposition 
’För ett sunt politiskt liv är opposition nödvändig då den innebär ett 
korrektiv mot maktmissbruk. För att en demokrati ska fungera måste 
oppositionen kunna organisera sig på samma villkor som regeringspartier. 
Auktoritära, odemokratiska regeringar kan upprätthålla sin makt genom att 
förstöra för oppositionen’(Källa Wikipedia) 
 
Opposition 
’opposition kallas de partier som inte sitter i eller stöder regeringen’ 
(Källa NE) 
 
Sedan finns ett antal praxis hur man agerar före och efter ett val bland 
annat: 
 
• Att enligt praxis (och som jag fått beskrivet för mig) så tas reglementen 
innan ett val för ny mandatperiod bland annat för att man inte ska ta 
besluta som kan ge en egna fördelar 
 
• Att enligt praxis i Sverige så tilldelas vanligtvis oppositionen 
oppositionsrådsplatsen och vice ordförandeposterna som sedan också 
oppositionen tillsätter. 
 
Mina frågor: 
 
Delar du ovanstående beskrivningar av opposition? (Även om man byter ut 
regeringen mot exempelvis ’politiska majoriteten’. 
 
Delar du ovanstående påstående att det är viktigt att reglementen tas innan 
ny mandatperiod för att man inte ska ge sig själv fördelar? 
 
Anser du att den praxis som råder i Sverige att oppositionen utser 
oppositionsråd och vice ordförandeposter är bra?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 
 
Fråga: Delar du ovanstående beskrivningar av opposition? (Även om man 
byter ut regeringen mot exempelvis ”politiska majoriteten” 
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Svar: Opposition är mycket viktig i en politisk demokrati. Den finns också 
därför representerad i alla beslutande styrelser och nämnder som finns i 
Skellefteå kommun.  
 
Fråga: Delar du ovanstående påstående att det är viktigt att reglementen 
tas innan ny mandatperiod för att man inte ska ge sig själv fördelar? 
 
Svar: Efter valet 2002 blev vänsterpartiets gruppledare invald i 
kommunstyrelsens presidium. Så var det fram till 2014. Efter 2014 har 
moderaternas gruppledare funnits med i kommunstyrelsens presidium. 
 
Höstens val har inneburit ett organiserat samarbete mellan 
socialdemokraterna och vänsterpartiet. En naturlig följd av det samarbetet 
har varit en samverkan vid fördelningen av poster i styrelser och nämnder. 
Posten som 2e vice ordförande i kommunstyrelsen har då tilldelats 
vänsterpartiet. Det har inneburit att reglementets formulering om 
oppositionsråd ska justeras. Det kommer att ske i kommunfullmäktige 
innan nästa mandatperiod börjar 1 januari 2019.  
 
Fråga: Anser du att den praxis som råder i Sverige att oppositionen utser 
oppositionsråd och vice ordförandeposter är bra? 
 
Svar: Det är inte och har inte heller varit en allmän praxis att vice 
ordförande i kommuner kommit från oppositionen. Under mandatperioder 
där socialdemokraterna i Skellefteå har haft egen majoritet har det varit 
enkelt att generöst erbjuda minoriteten vice ordförandeplatserna. I en 
valteknisk förhandlingssituation blir läget annorlunda.  
 
Vad gäller frågan om att utse oppositionsråd är det självklart att det ska 
göras av oppositionen.” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 268 Dnr KS 2018-000563 160 

Interpellation av Carina Sundbom (C) om 
krisberedskap (18/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till 
kommunstyrelsens förste vice ordförande ställt följande interpellation: 

”Denna sommar har inte varit som andra somrar. Det har varit varmare, 
soligare och torrare än vad ’Svensk sommar’ brukar vara. Det har varit 
skönt för många lediga, men har även orsakat stora problem på många sätt.  

Foder- och spannmålsskördar har torkat bort och många bönder har fått 
börja slakta bort sin djurbesättning eftersom det inte finns tillräckligt med 
foder till djuren. Skogsbränder har rasat på väldigt många ställen, eftersom 
en liten gnista kunnat tända på den torra marken och vinden drivit på elden. 
Enskilda dricksvattenbrunnar har sinat på grund av torkan.   

Dessa problem kommer att ge långvariga konsekvenser i hela landet, och i 
vår egen kommun. 

Hur ser det då ut med krisberedskap i Skellefteå? Hur ser krisberedskapen 
ut när det gäller livsmedel, vatten, vägar, el, telefonförbindelser, Internet 
och omsorg? Hur säkerställer vi att kommunen har tillräcklig 
krisberedskap när det blir extrema väderförhållanden eller andra stora 
påfrestningar? 

Finns det någon handlingsplan i kommunen, eller förlitar man sig helt på 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)? 

Förra året behandlade kommunfullmäktige en motion av Helena Moen (C) 
om krisberedskap i Skellefteå. Det blev ingen åtgärd, motionen ansågs 
’besvarad’ även om svaret var undermåligt. Centerpartiet yrkade på bifall, 
för att förbereda bättre krisberedskap. 

Yrkandena i Helena Moens motion var: 

1. Kartlägga var och hur hårt en eventuell ekonomisk eller ekologisk kris 
skulle slå i vår kommun  

2. Sammankalla intressanta organisationer som arbetar tillsammans med 
jordbrukare för ett samtal om hur kommunen kan stötta och underlätta 
för att förutsättningarna för krisberedskap och primärproduktion 
förbättras  

3. Skapa en plan för hur kunskap om primärproduktion och krisberedskap 
effektivast samordnas och förmedlas till kommunmedborgarna. 

Svaren som gavs var: 
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1. Svårt kartlägga hur hårt en ekonomisk eller ekologisk kris skulle slå 
mot Skellefteå kommun. Skellefteå kommun har inte 
utredningsresurser för att kartlägga detta. 

2. Ett samtal med berörda aktörer om hur kommunen kan stötta och 
underlätta i krisberedskapsfrågor och vid primärproduktion är fullt 
rimligt och bör kunna planeras och genomföras utan några större 
arbetsinsatser. 

3. Svaret hänvisar till Informationsinsatser med hushållsutskick från 
MSB.  
 
Vad gäller spridning av kunskap om primärproduktion ifrågasätter man 
om detta är en uppgift för enskilda kommuner, eller om det bör ligga på 
nationell nivå. 
 
När det gäller lagerhållning av livsmedel och frågor kring 
självförsörjningsgrad sker arbete hos bevakningsansvariga myndigheter 
inom arbetet med Totalförsvaret.  

Men var är kommunens beredskap? Enligt ansvarsprincipen har 
kommunen ansvar att säkerställa att verksamheten som bedrivs till vardags 
också kan fortgå under kris vilket innebär att kommunen även under 
krissituationer ska kunna förse vårdtagare och andra utsatta grupper med 
mat. 

I svaret skriver man att det kan finnas en idé i att kommunen säkerställer 
viss lagerhållning av konserver redan i närtid, särskilt om varorna kan 
omsättas i ordinarie verksamhet. 

Utifrån de problem vi sett i sommar vill Centerpartiet aktualisera 
kommunens beredskap. Därför vill vi i Centerpartiet veta om och hur 
kommunen ska öka sin krisberedskap inför kommande extrema 
förhållanden. 

Hur tänker kommunstyrelsens förste vice ordförande göra för bättre 
krisberedskap i Skellefteå?  

1. Kommer man att omprövar beslutet att kartlägga var och hur hårt en 
eventuell ekonomisk eller ekologisk kris skulle slå i vår kommun? 

2. Har man under detta år sammankallat intressanta organisationer som 
arbetar tillsammans med jordbrukare, för ett samtal om hur kommunen 
kan stötta och underlätta för att förutsättningarna för krisberedskap och 
primärproduktion förbättras? 
Om inte, varför inte? Och när kommer det att ske? 

3. Kan man ompröva beslutet att skapa en plan för hur kunskap om 
primärproduktion och krisberedskap effektivast samordnas och 
förmedlas till kommunmedborgarna? 
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4. Har man säkerställt viss lagerhållning av konserver, som man föreslår i 
svaret till motionen? 

 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Maria Marklund (S) lämnar 
följande svar: 

”Kort om kommunens arbete med beredskap: 
Grundtanken med kommunens arbete med samhällskydd och beredskap, 
inklusive dess organisering av krisorganisationen, är att kommunen ska 
fungera i så stor utsträckning som möjligt oberoende av händelse. 
Förhållningssättet medför att specifika händelser inte har egna planer, 
undantag finns dock för händelserna dammhaveri och pandemiutbrott.  
 
Kommunen har istället en generell krisberedskapsplanering och 
riskanalysarbetet gentemot verksamheterna syftar till att samhällsviktig 
verksamhet ska kunna bedrivas oberoende av händelse, s.k. 
kontinuitetsplanering. Kommunens skyldigheter inom krisberedskap styrs 
främst av lag(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap(LEH).  
 
Kommunens ersättning regleras i sin tur av ett avtal mellan Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap(MSB). Av avtalet framgår också tydligt vad som förväntas av 
kommunen. Länsstyrelsen följer upp kommunens arbete och meddelar 
MSB om kommunen följer avtalet och kan föreslå till MSB att ersättningen 
begränsas eller upphör ifall kommunen inte fullgör sina skyldigheter.  
 
Planeringsförutsättningarna har varit sådan att kommunens beredskap utgår 
ifrån att stöd kommer att lämnas från samverkande aktörer, inklusive 
internationell hjälp, när kommunens egna resurser inte räcker till eller när 
något inträffar som överträffar kommunens egna förmåga att hantera 
situationen själv.  
I takt med att Totalförsvaret nu återupptagits håller dock detta på att 
förändras. Skellefteå kommun ska hålla den takt i Totalförsvarsplaneringen 
som SKL och MSB avtalat om. På sikt är det rimligt att anta att 
förväntningarna är att kommunen ska kunna bedriva samhällsviktig 
verksamhet vid höjd beredskap utan, eller med ytterst begränsat stöd, från 
samverkande parter utanför kommunens geografiska område.  
 
Länsstyrelsen yttrade efter ett uppföljningsbesök 2017 följande;”Med 
utgångspunkt från genomfört besök och de handlingar som granskats är 
det Länsstyrelsens bedömning att Skellefteå kommun arbetar aktivt med 
krisberedskapsfrågorna och i tillräcklig utsträckning fullgör uppgifterna 
enligt LEH.” 
 
Det bör nämnas att kommunen deltar aktivt i regionala arbetsgrupper och 
att länet gynnas av en likriktning samt regionalt och nationellt samarbete 
inom samhällsskydd och beredskap. Vilken ambitionsnivå kommunen ska 
ha inom samhällsskydd och beredskap är ytterst en politisk fråga, särskilt 
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om kommunen har som avsikt att ha en högre ambitionsnivå än vad 
lagstiftning och avtal mellan SKL och MSB gör gällande.  
 
Under 2019 kommer ett antal styrande dokument inom området 
samhällsskydd och beredskap beslutas av kommunens förtroendevalda. 
Bland annat kommunens risk- och sårbarhetsanalys, riktlinjer för 
kommunens arbete med samhällsskydd och beredskap samt bemanning av 
krisledningsnämnden.   

 
Frågor 

Hur tänker kommunstyrelsens förste vice ordförande göra för bättre 
krisberedskap i Skellefteå?  

1. Kommer man att omprövar beslutet att kartlägga var och hur hårt en 
eventuell ekonomisk eller ekologisk kris skulle slå i vår kommun? 

Bedömningen är fortsatt att det skulle kräva omfattande resurser. Ett sådant 
uppdrag bör också förtydligas innan eventuella resurser tillförs.  

2. Har man under detta år sammankallat intressanta organisationer som 
arbetar tillsammans med jordbrukare, för ett samtal om hur kommunen 
kan stötta och underlätta för att förutsättningarna för krisberedskap 
och primärproduktion förbättras?Om inte, varför inte? Och när 
kommer det att ske? 

Nej. Kommunen har dock deltagit i en workshop arrangerad av 
Länsstyrelsen Västerbotten med temat livsmedelsförsörjning, 
krisberedskap och civilt försvar. Vid samma tillfälle deltog bland annat 
LRF och Norrmejerier. Vad gäller att sammankalla lokalt så kan det 
fortfarande genomföras utan större ansträngning men det har inte varit 
prioriterat under innevarande år. Workshopen och det underlag som togs 
fram utgör en god grund för en träff med lokala aktörer.  

3. Kan man ompröva beslutet att skapa en plan för hur kunskap om 
primärproduktion och krisberedskap effektivast samordnas och 
förmedlas till kommunmedborgarna? 

Kommunen bör invänta tydligare instruktioner från regeringen om 
inriktningen för livsmedelssektorn inom Totalförsvaret. 
Krisberedskapsveckan, som anordnas årligen nationellt och som 
kommunen deltar i, kan innebära ett tillfälle att sprida budskapet om 
livsmedelsberedskap och informera om primärproduktion. 
Krisberedskapsveckans tema bestäms dock av MSB men kommunerna har 
möjlighet att själva påverka innehållet.  

4. Har man säkerställt viss lagerhållning av konserver, som man föreslår 
i svaret till motionen? 

Kommunen deltar i Länsstyrelsens regionala arbete med att se över 
livsmedelsberedskapen vid kris och krig. En inventering har genomförts 
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för att identifiera lokala distributörer, tillverkare av livsmedel, 
primärproducenter av livsmedel samt kontroll av livsmedel. Det har även 
gjorts en identifiering av kommunens och landstingets tillagningskök och 
mottagningskök. En viss beredskap finns i kommunens befintliga kök. 
Inom kommunens geografiska område visar inventeringen att det finns 
begränsad primärproduktion av potatis, kött, mjölk, ägg och grönsaker.  

Livsmedelsproduktion och distribution är oerhört beroende av transporter 
och drivmedel. Kommunens och landstingets kök är även beroende av el 
och dricksvatten. Sedan tidigare har det identifierats att kommunen har 
begränsad möjlighet att förse fastigheter med reservkraft i händelse av 
störningar i elförsörjningen.  

Köksstrukturen i kommunen bidrar till att verksamheten har två val vid 
kris. 1. Bedriva verksamhet i stora centrala kök eller 2, i små 
decentraliserade kök.  

Totalförsvarsplaneringen är återupptagen vilket innebär att det är av 
yttersta vikt att inte lämna ut alltför detaljerade beskrivningar av kommuns 
beredskap i händelse av kris eller krig.  

Av Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av 
det civila försvaret 2021-2025 framgår att: 

’Försvarsberedningen anser att regeringen behöver ange en inriktning 
avseende vilka metoder som ska användas för att öka den svenska 
livsmedelsberedskapen. Inriktningen bör utgå från en analys av dagens 
samhälleliga förutsättningar och de förändringar som har skett inom 
livsmedelsförsörjningen. Berörda offentliga och privata aktörer på central 
nivå behöver utifrån regeringens inriktning gemensamt planera för hur 
livsmedelsförsörjningen ska utformas samt hur distributionen inom landet 
ska säkras. De myndigheter på nationell nivå som främst har ansvar och 
roller inom livsmedelssektorn är Jordbruksverket, Livsmedelsverket och 
Statens veterinärmedicinska anstalt. 
 
Försvarsberedningen fastslår också att den enskilde har ett stort eget ansvar 
och föreslår att den enskilde ska ha en veckas beredskap. Kan hända är 
detta en rimlig nivå även för kommunen? Genom att ha ett beredskapslager 
som omsätts under året skulle det kunna utgöra en naturlig del av skolans 
matsedel. Det skulle också kunna vara ett utbildande inslag där det till 
exempel anordnades beredskapsmatvecka för skoleleverna på den mat som 
ingår i beredskapslagret, förslagsvis under den nationella 
krisberedskapsveckan.” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 269 Dnr KS 2018-000606 210 

Interpellation av Maria Sandström (C) om hur 
utvecklingsplanerna ser ut för 
bostadsbyggandet i Bureå och Byske (21/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”Vi är många som är glada för att Norrbottniabanan ser ut att byggas. 
Äntligen!  

I planerna kommer anhalten i Skellefteå Centrum att kompletteras med ett 
stopp i Bureå och Byske. Någonting som självfallet kommer att öka 
intresset för dessa två orter.  

Vidare ska en batterifabrik byggas med allt vad det innebär i kravet på fler 
bostäder. Piteå kommun började planera tomter i Jävre redan innan beslutet 
om fabrikens placering var slutligt klar. De ville vara förberedda.  

I Byske och Bureå är läget på bostadsmarknaden redan idag är mycket 
ansträngt. I Byske är bostadskön mellan 2 och 4 år för en lägenhet i Skebos 
bestånd. I Bureå mellan 2,5 och 5 år.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följanden frågor:  

- Hur planerar man bostadsbyggandet på dessa två orter vad gäller egna 
byggnationer i Skebo?  

- På vilket sätt arbetar man med planering av tomtmark i områdena?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

” 1. Skebo har för närvarande inga aktuella nybyggnadsprojekt i varken 
Bureå eller Byske. Nuvarande regler, allbolagen och hyreslagstiftningen 
förhindrar satsningar i många mindre orter.  Kraven på allmännyttan är att 
varje nytt bebyggelseprojekt ska klaras på kommersiella villkor. Vidare 
motsvarar inte de normerande hyresnivåerna i Bureå och Byske den 
investeringskostnad som nyproduktion innebär.  

2. I både Bureå och Byske finns sedan tidigare planlagd tomtmark för både 
flerfamiljshus och småhus till salu. Skellefteå kommun har också inlett 
arbete med nya fördjupade översiktsplaner för Bureå och Byske. Avsikten 
med planerna är att tillsammans med Trafikverket lokalisera 
Norrbotniabanan och integrera den i samhället. Det gäller nya resecentrum, 
ombyggnad av vägar och trafikplatser samt flyttning av befintliga 
verksamheter. Samtidigt är avsikten med de nya planerna att på sikt 
möjliggöra en ökad inflyttning med fler bostäder, arbetsplatser och 
allmänna behov.” 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad 

______________________________________________________ 
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§ 270 Dnr KS 2018-000607 600 

Interpellation av Maria Sandström (C) om att 
elever i Drängsmarks och Ostviks skolor 
skickas till Byske redan i årskurs 6 (22/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Sandström (C) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”För ett antal år sedan valde kommunen att placera åk 6 på 
högstadieskolorna. Vi var många som protesterade då och tyckte det var en 
dålig idé av flera anledningar. Därför gladdes många föräldrar då man 
valde att flytta tillbaka åk 6 till mellanstadiet. Man kan väl sammanfatta 
argumenten mot en placering på högstadiet med att det är bra om barn får 
vara just barn och inte kastas in i tonårssammanhang för tidigt.  

Nu är åk 6 alltså tillbaka på mellanstadiet. Fördelen är att man kan ha 
samma klass och samma mentor i åk 4-6 och för att sedan byta till till åk 7-
9. Det är bra med det lugn och den kontinuitet som det innebär. De är trots 
allt i en krävande period i barnens utveckling då de når puberteten med allt 
vad det innebär. Det är också lättare att ge en bra och rättvis bedömning av 
elevernas kunskapskrav.  

Men det finns fortfarande skolor där detta inte fungerar. I exempelvis 
Drängsmark och Ostviks skolor fortsätter man att skicka eleverna till 
Byske redan i åk 6.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följanden frågor:  

- Varför fortsätter man med detta system i vissa skolor?  

- Om det är så att Drängsmarksskolan och Ostviksskolan är för populära 
att inte eleverna ryms, varför bygger man inte ut skolorna?  

- Hur kommer det att se ut inför hösten 2019.” 

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

” 1. Att skolornas organisation ännu inte följer läroplanens intentioner om 
stadieindelning beror till största delen på att årskurs 6 inte ryms i F-5-
enheterna. När årskurs 6 flyttade till 7-9-skolorna innebar det i många fall 
att beslut togs om att flytta in förskoleverksamhet. Efter den genomförda 
förändringen bestod skolorna av  

F-5-verksamhet och förskoleverksamhet. Att nu flytta tillbaka årskurs 6 till 
F-5-enheterna innebär i väldigt många fall att förskoleverksamheten 
behöver andra lokaler om årskurs 6-eleverna ska inrymmas. För att säkra 
en likvärdig utbildning för eleverna inom ett upptagningsområde, som 
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exempelvis Byskeområdet där Drängsmark och Ostvik omfattas, är det 
viktigt att stadieindelningen är lika inom hela upptagningsområdet och att 
man genomför förändringen på alla skolor samtidigt. Det innebär alltså att 
förändringen också måste fungera på samtliga skolor i 
upptagningsområdet. 

I samband med omstruktureringen av Skellefteås skolor, där område väster 
och Lejonströmsområdet var först ut, kommer skolorganisationen att vridas 
mot den struktur som finns i våra läroplaner. Den skollösning som i första 
hand ska prioriteras är F-9-enheter, gärna i närhet till 
fleravdelningsförskolor.  

 För närvarande har vi följande F-9-enheter: 

Björnåkersskolan 
Bolidenskolan  
Bureskolan 
Byskeskolan  
Kågeskolan 
Lejonströmsskolan  
Lövångersskolan 
Morö backe skola 
Norrhammarskolan  
Sörböleskolan 
Ursviksskolan 

Kommunfullmäktige i Skellefteå fattade 2014-03-18 ett beslut som innebar 
att skolorna i samband med förändringar av skolstrukturen ska anpassas så 
långt det är möjligt till sammanhållna stadier, dvs. förskoleklass-årskurs 3, 
årskurs 4-6 respektive årskurs 7-9. De områden som genomgått 
förändringar av skolstrukturen är Lejonströmsskolans upptagningsområde 
och Furuskolans upptagningsområde. Det har även inneburit att 
stadieindelningen i dessa upptagningsområden har genomgått förändringar. 
På Sörböleskolan har även stadieindelningen i Sörböleskolans 
upptagningsområde förändrats, eftersom det i detta upptagningsområde 
gick att klara av det på alla skolor avseende både lokalyta och organisation. 
Det innebär att det i nuläget finns tre upptagningsområden som är justerade 
utifrån stadieindelningen som den beskrivs i läroplanerna: 

Lejonströmsskolans upptagningsområde 
Lejonströmsskolan F-9 
Sjungande dalens skola F-3 
Medleskolan F-6 

Furuskolans upptagningsområde 
Furuskolan F-6 
Årskurs 7-9 går eleverna på Bolidenskolan 

Sörböleskolans upptagningsområde 
Sörböleskolan F-9 
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Gummarksskolan F-6 
Sunnanåskolan F-6 
Tuböleskolan F-6 

 Kanalskolans, Ursviksskolans och Örjansskolans upptagningsområden har 
utretts men inget beslut har tagits om den framtida skolstrukturen i dessa 
upptagningsområden. För- och grundskolenämnden gav istället 
skolkontoret i uppdrag att göra en kapacitetsbedömning av alla skolor i 
kommunen och matcha det mot behovet framöver i en lokalförsörjnings-
plan för att kunna ta långsiktigt hållbara beslut. Det arbetet är inte slutfört 
ännu men det kommer att vara ett av underlagen för att ta beslut om den 
framtida skolstrukturen i Skellefteå kommun. 

2. Ostviksskolan skulle kunna behålla årskurs 6-eleverna på skolan som 
elevunderlaget ser ut i dag och de närmaste åren. Drängsmarksskolan har 
däremot en utmaning i att klara av dagens F-5-struktur utan att genomföra 
någon form av förändring inom de närmaste åren. Att låta årskurs 6-
eleverna stanna på Drängsmarksskolan är i dagsläget inte genomförbart 
utan att skolan byggs ut eller tillförs ytterligare lokaler.  

Utifrån förutsättningen som lyftes i svaret till fråga 1, dvs. att ett helt 
upptagningsområde ska ha samma organisation, är det därför inte aktuellt 
att genomföra en förändring enbart på Ostviksskolan. Det är även en 
uppenbar risk att det uppstår överytor på Byskeskolan ifall årskurs 6-
eleverna blir kvar på Drängsmarksskolan respektive Ostviksskolan. 

Att förändra Drängsmarksskolan och Ostviksskolan till F-6-enheter skulle 
innebära stora investeringar och vilka investeringar nämnden vill prioritera 
kommer att komma i beslut längre fram inför det underlag som lämnas till 
budgetberedningen avseende kommunens investeringsbudget. Vi investerar 
redan nu kraftfullt i Skellefteås skolor så prioriteringar är nödvändiga.  

4. Det finns för närvarande inga beslut om förändrad skolstruktur i 
kommunen till läsåret 2019/20. Läsåret 2020/21 kommer Floraskolan 
att vara igång vilket innebär att Moröskolans F-5 och Kanalskolan 6-9 
kommer att upphöra. Eleverna kommer istället att ha sin skolgång i 
Floraskolan F-9.” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 271 Dnr KS 2018-000650 027 

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

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

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

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 

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

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

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet 2018-12-18. 

______________________________________________________ 
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§ 272 Dnr KS 2018-000677 450 

Mindre ändringar i avfallstaxan 

Sammanfattning  
Tekniska nämnden beslutade 2018-10-15 § 213 att föreslå kommun-
fullmäktige fastställa mindre ändringar i avfallstaxan att gälla från och med 
2019-01-01. 

Bakgrunden är att det från fritidshusägare har kommit in önskemål om att 
kunna ha ett abonnemang för insamling av hushållsavfall under vinter-
halvåret. I de nya lokala avfallsföreskrifterna har samhällsbyggnad, vatten 
och avfall tagit hänsyn till önskemålet. 

I förslag till ny avfallstaxa har därför avgiften för fritidshus kompletterats 
med abonnemang vintertid, 750 kronor per år inklusive moms, och 
abonnemang helår, 1250 kronor per år inklusive moms. Hämtning vintertid 
sker i samband med lov och storhelger enligt ordinarie rutt. Hämtning av 
hushållsavfall från fritidshus sker normalt vid fastighetsgräns. Där det inte 
är möjligt sker hämtning vid anvisad plats eller vid en överenskommen 
plats. 

Ökade transportkostnader för insamling av slam från enskilda slambrunnar, 
och ökade behandlingskostnader, medför att avgiften för slamtömningen 
behöver höjas. Den ekonomiska avfallsverksamheten ”Enskild 
avfallshantering”, dvs. tömning av enskilda slambrunnar, har normalt en 
budget där intäkter och kostnader är i balans. De stora utgifterna i denna 
verksamhet är transporter och behandling, medan övriga kostnader som 
exempelvis administration är mycket låga. För att verksamheten ”Enskild 
avfallshantering” ska kunna göra ett nollresultat, dvs. intäkter och 
kostnader är i balans, måste avgifterna höjas med 200 kronor/slamtömning, 
inkl. moms. 

Taxan för tömning av fettavskiljare är idag inte förenlig med reglerna i 
kommunallagen, där alla medlemmar ska betala samma avgift oavsett var 
de bor i kommunen. Eftersom fett från fettavskiljare är ett hushållsavfall 
har kommunen ansvar för denna insamling och behandling. Taxan för 
tömning av fettavskiljare styrs därför om från timtaxa till en tömningstaxa, 
där insamling och behandling ingår. Avgiften styrs därefter enbart utifrån 
storlek på fettavskiljaren. 

I deponitaxan för verksamheter införs en avgift på 50 kronor per vägning, 
exklusive moms, för nyttjande av våg utan att lämna avfall. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Mindre ändringar i avfallstaxan enligt tekniska nämndens beslut  
2018-10-15 § 213 fastställs, att gälla från och med 2019-01-01. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23, 405 
Tekniska nämndens protokoll 2018-10-15 § 213 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-09-25 med Bilaga 1 ”Mindre 
ändringar i avfallstaxan” 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Tekniska nämnden 
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§ 273 Dnr KS 2018-000623 107 

Förvärv av kulturhus, Skellefteå Industrihus AB 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2018-09-18 § 62 att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna Skellefteå IH Fastigheter ABs förvärv av 
kulturhus från Skellefteå kommun.  

Bakgrunden är att kommunfullmäktige i Skellefteå kommun har beslutat 
att ett kulturhus skall byggas, på samma fastighet kommer Skellefteå IH 
Fastigheter AB att bygga ett hotell.  

Skellefteå Stadshus AB tecknat en avsiktsförklaring med fastighetsbolaget 
SBB i Norden AB angående att SBB i Norden AB skall köpa både det 
kommande kulturhuset och det kommande hotellet när dessa är 
färdigbyggda. Detta innebär att Skellefteå IH Fastigheter AB måste 
förvärva kulturhuset av Skellefteå kommun. 

Kommunfullmäktige 
1. Skellefteå kommun försäljer kulturhuset till Skellefteå IH fastigheter 

AB för en köpesumma på 600 miljoner kronor. 

2. Skellefteå IH Fastigheter ABs förvärv av kulturhus från Skellefteå 
kommun för en köpesumma på 600 miljoner kronor godkänns. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider 
(MP), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M) samt Markku 
Abrahamsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. Kaisa Edström (M), Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), Petter 
Ershag (KD) samt Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Gun-Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
samt Magnus Bergmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Markku Abrahamssons yrkande. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå kommun försäljer kulturhuset till 
Skellefteå IH fastigheter AB för en köpesumma på 600 miljoner kronor; 
samt att Skellefteå IH Fastigheter ABs förvärv av kulturhus från Skellefteå 
kommun för en köpesumma på 600 miljoner kronor. 

Andreas Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD), Johan Söderberg (M) 
samt Micaela Löwenhöök (M) yrkar i första hand att ärendet skall 
bordläggas i avvaktan på att den rättsliga prövningen har avslutats. Om 
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fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde 
yrkas avslag på kommunstyrelsens förslag.  

Andreas Westerberg (L), Agneta Hansson (V) samt Lorents Burman (S) 
yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 

Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till Andreas Löwenhööks m fl 
yrkande om bordläggning. 

Markku Abrahamsson (SD) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar avslag 
på kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Westerberg (L), Maria Marklund (S) samt Agneta Hansson (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

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

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 48 ja-röster och 16 nej-röster, 1 ledamot avstår från 
att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 
Andreas Löwenhööks 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 Andreas Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 47 ja-röster och 18 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 371 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2018-09-18 § 62 
______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Industrihus AB 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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Voteringslista § 273 omröstningsresultat 1 
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), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), 
Peter Stensmar (S), Bertil Almgren (S), Linda Strandberg (SD), Carina 
Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Anna From-
Lindqvist (C), Conny Sandström (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C), Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette 
Velander (V), Lova Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan 
Gong (V), Andreas Westerberg (L), Günter Larsson (L), Christina Soldan 
(L) samt Stina Engström (L). 

Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), Markku 
Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD), 
Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP) 
samt Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Magnus Bergmark (SD) 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 35  
Kommunfullmäktige 2018-11-13 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Voteringslista § 273 omröstningsresultat 2 
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), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), 
Peter Stensmar (S), Bertil Almgren (S), Carina Sundbom (C), Oscar 
Wellman (C), Katarina Larsson (C), Anna From-Lindqvist (C), Conny 
Sandström (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Agneta 
Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), Andreas 
Westerberg (L), Günter Larsson (L), Christina Soldan (L) samt Stina 
Engström (L). 

Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), Markku 
Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (SD), Magnus Bergmark (SD), Petter Ershag (KD), 
Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP) samt Linnea Öhman 
(MP). 
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§ 274 Dnr KS 2018-000622 107 

Försäljning av samtliga aktier i Skellefteå IH 
Holding AB, Skellefteå Industrihus AB 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2018-09-18 § 63 att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna en försäljning av Skellefteå Industrihus 
ABs aktier i Skellefteå IH Holding AB till SBB i Norden AB.  

Bakgrunden är att Skellefteå Stadshus AB tecknat en avsiktsförklaring med 
fastighetsbolaget SBB i Norden AB angående att SBB i Norden AB skall 
köpa både det kommande kulturhuset och det kommande hotellet när dessa 
är färdigbyggda. Försäljningen sker genom att SBB i Norden AB köper 
aktierna IH Holding AB, som äger Skellefteå IH Fastigheter AB i vilket 
bolag hotell och kulturhus skall finnas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå Industrihus ABs försäljning av aktier i Skellefteå IH Holding 
AB till SBB i Norden AB godkänns. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider 
(MP), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M) samt Markku 
Abrahamsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. Kaisa Edström (M), Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), Petter 
Ershag (KD) samt Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Gun-Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
samt Magnus Bergmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Markku Abrahamssons yrkande. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå Industrihus ABs försäljning av 
aktier i Skellefteå IH Holding AB till SBB i Norden AB godkänns. 

Andreas Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD), Johan Söderberg (M) 
samt Micaela Löwenhöök (M) yrkar i första hand att ärendet skall 
bordläggas i avvaktan på att den rättsliga prövningen har avslutats. Om 
fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde 
yrkas avslag på kommunstyrelsens förslag.  

Andreas Westerberg (L), Agneta Hansson (V) samt Lorents Burman (S) 
yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 
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Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till Andreas Löwenhööks m fl 
yrkande om bordläggning. 

Markku Abrahamsson (SD) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar avslag 
på kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Westerberg (L), Maria Marklund (S) samt Agneta Hansson (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

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

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 46 ja-röster och 19 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

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

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

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 47 ja-röster och 18 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02, § 372 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2018-09-18 § 63 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Industrihus AB 
Skellefteå Stadshus AB 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 38  
Kommunfullmäktige 2018-11-13 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Voteringslista § 274 omröstningsresultat 1 
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), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), 
Peter Stensmar (S), Bertil Almgren (S), Carina Sundbom (C), Oscar 
Wellman (C), Katarina Larsson (C), Conny Sandström (C), Kjell Bergmark 
(C), Håkan Andersson (C), Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), 
Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), 
Weidan Gong (V), Andreas Westerberg (L), Günter Larsson (L), Christina 
Soldan (L) samt Stina Engström (L). 

Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), Anna 
From-Lindqvist (C), Markku Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), 
Gun-Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD), Magnus Bergmark 
(SD), Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider 
(MP) samt Linnea Öhman (MP). 
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Voteringslista § 274 omröstningsresultat 2 
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), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), 
Peter Stensmar (S), Bertil Almgren (S), Carina Sundbom (C), Oscar 
Wellman (C), Katarina Larsson (C), Anna From-Lindqvist (C), Conny 
Sandström (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Agneta 
Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 
Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), Andreas 
Westerberg (L), Günter Larsson (L), Christina Soldan (L) samt Stina 
Engström (L). 

Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), Markku 
Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (SD), Magnus Bergmark (SD), Petter Ershag (KD), 
Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP) samt Linnea Öhman 
(MP). 
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§ 275 Dnr KS 2018-000580 101 

Införande av Skellefteåförslaget, ändring av 
kommunfullmäktiges arbetsordning och 
samtliga nämnders reglementen samt 
upphörande av medborgarförslagsinstitutet i 
Skellefteå kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2007 att införa medborgarförslag enligt 
dåvarande Kommunallag 5 kap 23 §, nuvarande Kommunallag 8 kap 1 §, 
vilket bland annat innebär att den som lämnar förslaget ska vara 
folkbokförd i kommunen och att ärendet väcks i kommunfullmäktige. Det 
senare betyder i praktiken att kommunfullmäktige på något sätt måste 
hantera alla medborgarförslag som lämnas in. 

Via bland annat motioner och medborgarförslag, samt annan 
omvärldsbevakning, har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på 
en förenklad hantering kallad Skellefteåförslaget, i syfte att bland annat 
förkorta tiden från inlämnande av förslag till svar på detsamma. 

Förslaget innebär att Skellefteåförslag lämnas in via en digital tjänst som 
finns tillgänglig på kommunens webb, till skillnad från dagens 
medborgarförslag kan vem som helst kan lämna in ett förslag oavsett 
folkbokföringsort.  

I och med att Skellefteåförslaget införs måste kommunfullmäktiges beslut 
om införande av medborgarförslag upphävas, och motsvarande ändringar 
göras dels i kommunfullmäktiges arbetsordning, dels i det gemensamma 
reglementet för samtliga nämnder i Skellefteå kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteåförslaget införs i Skellefteå kommun. 

2. Ett Skellefteåförslag ska uppfylla följande kriterier: 
 - Förslaget ligger inom kommunens ansvar och befogenhet.  
 - Förslaget är inte diskriminerande eller strider mot lag.  
 - Förslaget handlar inte om personliga ärenden, till exempel frågor om  
   bygglov eller bidrag.  
 - Förslaget handlar inte om förhållandet mellan kommunen som  
   arbetsgivare och dess arbetstagare. 
- Varje Skellefteåförslag innehåller enbart ett förslag, inte flera. 

3. Kommunfullmäktige ska årligen få en rapport av Skellefteåförslaget 
utifrån följande kriterier, mått och målvärden:  
Mål: Det ska vara enkelt att lämna in förslaget (mått – antalet 
inlämnade förslag; målvärde 2019 – målsätts ej).  
Mål: Förslagsställaren ska få återkoppling under hela processen (mått – 
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andel som fått återkoppling; målvärde 2019- minst 90%).  
Mål: Snabbare handläggningstid (mått – antal dagar från inlämning till 
beslut; målvärde 2019 – maximalt 90 dagar). 

4. Skellefteåförslag får enbart lämnas av fysiska personer.  

5. Kommunstyrelsen är ansvarig för Skellefteåförslaget. 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-27 § 41 samt 2009-01-27 § 3 
upphävs, vilket innebär att medborgarförslagsinstitutet i Skellefteå 
kommun upphör. 

7. Kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 upphävs.  

8. Reglemente – gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder i 
Skellefteå kommun 8 § upphävs.  

9. Ovanstående gäller från och med 2018-12-01. 

10. Skellefteåförslaget skall utvärderas efter ett år, räknat från införandet. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteåförslaget införs i Skellefteå 
kommun; att ett ”Skellefteåförslag” ska uppfylla följande kriterier: 
förslaget ligger inom kommunens ansvar och befogenhet, förslaget är inte 
diskriminerande eller strider mot lag, förslaget handlar inte om personliga 
ärenden, till exempel frågor om bygglov eller bidrag, förslaget handlar inte 
om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
varje Skellefteåförslag innehåller enbart ett förslag, inte flera; att  
kommunfullmäktige ska årligen få en rapport av Skellefteåförslaget utifrån 
följande kriterier, mått och målvärden: Mål: Det ska vara enkelt att lämna 
in förslaget (mått – antalet inlämnade förslag; målvärde 2019 – målsätts 
ej), mål: Förslagsställaren ska få återkoppling under hela processen (mått – 
andel som fått återkoppling; målvärde 2019- minst 90%), mål: Snabbare 
handläggningstid (mått – antal dagar från inlämning till beslut; målvärde 
2019 – maximalt 90 dagar); att Skellefteåförslag får enbart lämnas av 
fysiska personer; att kommunstyrelsen är ansvarig för Skellefteåförslaget; 
att kommunfullmäktiges beslut 2007-02-27 § 41 samt 2009-01-27 § 3 
upphävs, vilket innebär att medborgarförslagsinstitutet i Skellefteå 
kommun upphör; att kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 upphävs; att 
reglemente – gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder i 
Skellefteå kommun 8 § upphävs; att ovanstående gäller från och med 
2018-12-01; samt att Skellefteåförslaget skall utvärderas efter ett år, räknat 
från införandet. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med 
tillägget att Skellefteåförslag enbart skall kunna lämnas av innevånare i 
Skellefteå kommun. 
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Andreas Löwenhöök (M) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

 

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

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Markku Abrahamssons tilläggsyrkande, 
och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som avslår Markku Abrahamssons tilläggsyrkande 
röstar ja, den som stöder detsamma röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 58 ja-röster och 5 nej-röster, 2 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 354 
Demokratiberedningens protokoll 2018-08-28 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-07 
Grafisk beskrivning av Skellefteåförslagets arbetsgång 
Bildspel med presentation av Skellefteåförslaget 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Demokratiberedningen 
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Voteringslista § 275 omröstningsresultat 2 
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), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Mats Ekman (S), Evelina Fahlesson 
(S), Lars Lundmark (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), Peter 
Stensmar (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), Anna From-Lindqvist (C), Carina Sundbom (C), Oscar 
Wellman (C), Katarina Larsson (C), Conny Sandström (C), Kjell Bergmark 
(C), Håkan Andersson (C), Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), 
Lova Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), 
Andreas Westerberg (L), Günter Larsson (L), Christina Soldan (L), Stina 
Engström (L), Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD), Hans 
Brettschneider (MP) samt Linnea Öhman (MP). 

Nej röstar: 
Markku Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Markus Sehlstedt (SD samt Magnus Bergmark (SD). 

Frånvarande: 
Ann Åström (S) samt Joakim Wallström (V). 
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§ 276 Dnr KS 2018-000303 310 

Motion av Carina Sundbom (C) om 
cykelfrämjande åtgärder för året runt-cyklister 
(19/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra 
de cykelfrämjande åtgärder som har beslutats gällande vinterväghållning, 
barmarksunderhåll och cykelparkeringsåtgärder; att det tas fram en app 
som visar när cykelbanorna är plogade; att nattbelysningen på cykelbanor 
ska vara tända till den 15 maj; att cykelparkeringar byggs ut, med tak vid 
skolor och större arbetsplatser, flervåningscykelställ vid busstationen och 
cykelparkeringar att hyra i parkeringshusen; samt att det tas fram 
laddningsstationer för el-cyklar i centrala staden. 

Tekniska nämnden beslutade 2018-06-11 § 134 att, utifrån en redovisning 
av pågående åtgärder, föreslå kommunfullmäktige att ingen ytterligare 
åtgärd skall vidtas. Nämnden beslutade även att uppdra till förvaltningen 
att tydliggöra vinterväghållningen för gång- och cykelvägar vid 
ekonomiska redovisningar och budget. 

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

betrakta som besvarad. 

2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges 
sida. 

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

Carina Sundbom (C), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP) 
samt Anna From-Lindqvist (C) yrkar bifall till motionen. 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden 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”. 
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Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 46 ja-röster och 14 nej-röster, 5 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29, § 312 
Tekniska nämndens protokoll 2018-06-11 § 134 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-12 
Motion 19/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Tekniska nämnden 
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Voteringslista § 276 
Ja röstar: 
Jasmine Ravaghi (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), Mats Ekman (S), Evelina Fahlesson (S), Lars 
Lundmark (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), Peter Stensmar 
(S), Bertil Almgren (S), Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela 
Löwenhöök (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), Agneta Hansson 
(V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), Markku Abrahamsson (SD), 
Linda Strandberg (SD), Markus Sehlstedt (SD), Magnus Bergmark (SD) 
samt Christina Soldan (L). 

Nej röstar: 
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Conny 
Sandström (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Anna From-
Lindqvist (C), Andreas Westerberg (L), Günter Larsson (L), Stina 
Engström (L).Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD), Hans 
Brettschneider (MP) samt Linnea Öhman (MP). 

Frånvarande: 
Kamel Mnad (S), Anette Lindgren (M), Magnus Nilsson (S), Markku 
Abrahamsson (SD) samt Gun-Britt Holmlund (SD). 
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§ 277 Dnr KS 2018-000364 210 

Motion av Carina Sundbom (C) om 
stadsodlingsnorm för att säkra tillräckligt med 
mark för stadsbor som vill odla själva (24/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun inför en stadsodlingsnorm 
som vägleder hur mycket mark per lägenhet som ska avsättas för odlingar i 
staden. Stadsodlingsnormen kan konstrueras liknande den befintliga 
parkeringsnormen.  

Kommunledningskontoret anför att det är det svårt att ta fram en specifik 
norm för stadsodling eftersom den då blir regelstyrd. Till skillnad från en 
parkeringsnorm saknar en norm för stadsodling stöd i t ex plan- och 
bygglagen. Därför föreslås att kommunstyrelsen inte vidtar några 
ytterligare åtgärder gällande en stadsodlingsnorm. Frågan om stadsodling 
kan istället lyftas inom ramen och framtagandet av fördjupad översiktsplan 
för Skelleftedalen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen överlämnas till arbetsgruppen för revidering av fördjupad 

översiktsplan för Skelleftedalen för att ingå i underlaget för arbetet. 

2. Motionen överlämnas till Skelleftebostäder AB för beaktande. 

3. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen överlämnas till arbetsgruppen för 
revidering av fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen för att ingå i 
underlaget för arbetet; samt att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd från kommunfullmäktiges sida 

Carina Sundbom (C) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till 
motionen. 

Stina Engström (L) yrkar att följande tillägg görs till kommunstyrelsens 
förslag ”överlämna motion till Skelleftebostäder AB för beaktande.”  

Lorents Burman (S), Evelina Fahlesson (S) samt Henry Andersson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carina 
Sundboms m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Stina Engströms tilläggsyrkande, och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 313 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-04 
Motion 24/18 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
Arbetsgruppen för revidering av fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen 
Skellefteåbostäder AB 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 49  
Kommunfullmäktige 2018-11-13 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 278 Dnr KS 2016-000826 170 

Motion av Lova Torstensson (V) om att 
räddningstjänsten kan rädda liv vid hjärtstopp 
(75/16) 

Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Lova Torstensson (V) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att räddningsstyrkorna i 
Skellefteå ska utbildas inom hjärt-lungräddning, utrustas med hjärtstartare 
och utlarmas samtidigt som ambulans vid misstänkta hjärtstopp i syfte att 
öka chansen till överlevnad. 

Tekniska nämnden beslutade 2017-09-29 § 249 att föreslå att 
kommunfullmäktige ger räddningstjänsten i uppdrag att föra dialog med 
Västerbottens landsting gällande avtalstecknande om IVPA (I Väntan På 
Ambulans) på fler kårer i Skellefteå kommun. Nämnden beskriver att fem 
kårer i Skellefteå kommun har hjärtstartare för att användas i samband med 
räddningsinsatser, vid ytterligare kår finns en hjärtstartare för att användas 
i samband med insatsen IVPA. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-06 § 80 att ärendet 
återremitteras till tekniska nämnden, då någon kontakt med motionären 
inte skett innan svaret upprättades. 

Tekniska nämnden beslutade 2018-08-20 § 167 att, efter kontakter med 
motionären, föreslå kommunfullmäktige att tekniska nämnden  får i 
uppdrag att efter förd dialog med Västerbottens läns landsting om IVPA 
föra dialog om räddningstjänstens möjlighet att bidra vid hjärtstopp. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tekniska nämnden får i uppdrag att efter förd dialog med Västerbottens 

läns landsting om IVPA även föra dialog med Västerbottens läns 
landsting om räddningstjänstens möjlighet att bidra vid hjärtstopp. 

2. Motionen är därmed att anse som besvarad. 

Reservation 
Lova Torstensson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander 
(V), Torbjörn Häggmark (V) samt Weidan Gong (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Lova Torstenssons yrkande. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämnden får i uppdrag att efter förd 
dialog med Västerbottens läns landsting om IVPA föra dialog om 
räddningstjänstens möjlighet att bidra vid hjärtstopp. 
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Lova Torstensson (V) yrkar bifall till motionen. 

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

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

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 50 ja-röster och 15 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 359 
Tekniska nämndens protokoll 018-08-20 § 167 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-07-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-06 § 80 
Tekniska nämndens protokoll 2017-09-09-26 § 249 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-09-04 
Motion 75/16 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Tekniska nämnden 
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Voteringslista § 278 
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), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), 
Peter Stensmar (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), Andreas Westerberg (L), Markku 
Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (SD), Magnus Bergmark (SD), Günter Larsson (L), 
Christina Soldan (L), Stina Engström (L), Hans Brettschneider (MP) samt 
Linnea Öhman (MP). 

Nej röstar: 
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Anna 
From-Lindqvist (C), Conny Sandström (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C), Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette 
Velander (V), Lova Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V) Weidan 
Gong (V), Petter Ershag (KD) samt Charlotta Enqvist (KD). 
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§ 279 Dnr KS 2018-000135 109 

Motion av Andreas Löwenhöök (M) om att 
inrätta utmärkelsen hedersmedborgarskap 
(10/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) föreslår i en 
motion att Skellefteå kommun inrättar utmärkelsen hedersmedborgarskap 
och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram erforderligt regelverk 
som därefter ska fastställas i kommunfullmäktige. 

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret.  
Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalls och att 
demokratiberedningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till regelverk för 
vad som ska gälla beträffande hedersmedborgarskap. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M), Micaela Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C) 
samt Anna From-Lindqvist (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna yrkanden. Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Anette Lindgren 
(M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry 
Andersson (M), Oscar Wellman (C), Conny Sandström (C), Kjell 
Bergmark (C) samt Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Anna From-Lindqvist (C), 
Micaela Löwenhöök (M) samt Oscar Wellman (C) yrkar att motionen 
bifalls. 

Iosif Karambotis (S), Agneta Hansson (V), Daniel Ådin (S) , Evelina 
Fahlesson (V), Hans Brettschneider (MP), Ann Åström (S) samt Joakim 
Wallström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Andreas Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 39 ja-röster och 26 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 260 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-05 
Motion10/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/Utredningsstrateg 
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Voteringslista § 279  
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), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), 
Peter Stensmar (S), Bertil Almgren (S), Agneta Hansson (V), Joakim 
Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), Torbjörn 
Häggmark (V), Weidan Gong (V), Magnus Bergmark (SD), Hans 
Brettschneider (MP) samt Linnea Öhman (MP). 

Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), Carina 
Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Anna From-
Lindqvist (C), Conny Sandström (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C), Markku Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), Gun-
Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD), Andreas Westerberg (L), 
Günter Larsson (L), Christina Soldan (L), Stina Engström (L), Petter 
Ershag (KD) samt Charlotta Enqvist (KD).  
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§ 280 Dnr KS 2018-000165 720 

Motion av Håkan Andersson (C) om hemtjänst 
som IVPA (I väntan på ambulans) (11/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås en utredning hur hemtjänst som IVPA (I väntan 
på ambulans) kan införas i Skellefteå; samt hur hemtjänsten kan hjälpa 
räddningstjänsten med snabba insatser. 

Socialnämnden beslutade 2018-09-27 § 140 att socialkontoret får i uppdrag 
att följa upp det försök som görs i samarbete med Västerbottens läns 
landsting och Robertsfors kommun, och återrapportera till socialnämnden 
när utvärdering gjorts av det försöket. Nämnden ansåg därmed att 
motionen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till socialnämndens yttrande och av 

nämnden lämnat uppdrag, att betrakta som besvarad. 

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

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
socialnämndens yttrande och av nämnden lämnat uppdrag, att betrakta som 
besvarad; samt att motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Håkan Andersson (C) samt Kenneth Fahlesson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 401 
Socialnämndens protokoll 2018-09-27 § 140 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-08-16 
Motion 11/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Socialnämnden 
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§ 281 Dnr KS 2018-000208 028 

Motion av Carina Sundbom (C), Maria 
Sandström (C), Håkan Andersson (C), Kjell 
Bergmark (C), Gabriella Rymark (C) och Kurt 
Vallmark (C) om att införa förmånscykel till 
kommunanställda (13/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Carina Sundbom (C), Maria Sandström 
(C), Håkan Andersson (C), Kjell Bergmark (C), Gabriella Rymark (C) och 
Kurt Vallmark (C) har inkommit med en motion i vilken  föreslås att 
Skellefteå kommun inför möjligheten till förmånscykel för sina anställda. 

Personalnämnden beslutade 2018-09-05 § 81 att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen, med hänvisning till nyttan med 
införande av förmånscykel sett i förhållande till den administrativa 
kostnaden som införandet skulle föra med sig.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Kjell Bergmark (C) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till 
motionen. 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 361 
Personalnämndens protokoll 2018-09-05 § 81 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-06 
Motion 13/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Personalnämnden 
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§ 282 Dnr KS 2018-000404 710 

Motion av Andreas Westerberg (L) och Lars 
Åhman (L) om språkförskola för nyanlända 
barn (25/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Westerberg (L) samt Lars 
Åhman (L) har inkommit med en motion i vilken föreslås att det inrättas en 
obligatorisk förskoleverksamhet för alla nyanlända barn från tre års ålder 
under i första hand 15 timmar per vecka med särskild svenskundervisning i 
den ordinarie förskoleverksamheten; samt att uppdra åt för- och 
grundskolenämnden att organisera och utvärdera verksamheten. 

För– och grundskolenämnden beslutade 2018-09-19 § 140 att avstyrka 
motionen då skolkontoret redan arbetar med ett liknande pilotprojekt i 
Jörn. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till för- och grundskolenämndens 

yttrande, att betrakta som besvarad. 

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

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

Andreas Westerberg (L), Lenita Hellman (M), samt Stina Engström (L) 
yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Stenberg (S) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 
Andreas Westerbergs 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 Andreas Westerbergs m fl yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 42 ja-röster och 20 nej-röster, 2 ledamöter avstår från 
att rösta, 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 400 
För– och grundskolenämndens protokoll 2018-09-19 § 140 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-08-10 
Motion 25/18 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
För- och grundskolenämnden 
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Voteringslista § 282 
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), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), Peter Stensmar (S), Bertil Almgren (S), Katarina Larsson 
(C), Conny Sandström (C), Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), 
Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), 
Weidan Gong (V), Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD), Hans 
Brettschneider (MP) samt Linnea Öhman (MP). 

Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Sara-Mari Jonsson (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Stefan Anundi (M), Henry Andersson (M), Carina Sundbom 
(C), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Linda Strandberg 
(SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD), Magnus 
Bergmark (SD), Andreas Westerberg (L), Günter Larsson (L), Christina 
Soldan (L) samt Stina Engström (L). 

 Avstår från att rösta: 
Oscar Wellman (C) samt Håkan Andersson (C). 

Frånvarande: 
Markku Abrahamsson (SD). 
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§ 283 Dnr KS 2018-000443 101 

Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina 
Sundbom (C), Andreas Westerberg (L) och 
Charlotta Enqvist (KD) om demokratipriset 
(32/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M), Carina 
Sundbom (C), Andreas Westerberg (L) och Charlotta Enqvist (KD) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att beslut om vem som ska få 
Skellefteå kommuns demokratipris överlåts från kommunstyrelsen till en 
jury; samt att demokratiberedningen får i uppdrag att föreslå 
jurysammansättning för beslut i kommunfullmäktige. 

Demokratiberedningen beslutade 2018-08-28 att föreslå att motionen 
avslås, samt att beslut om vem som ska få demokratipriset ska fattas med 
två tredjedelars majoritet i kommunstyrelsen. 

Då det ursprungliga bestämmelserna för demokratipriset har fastställts av 
kommunstyrelsen kan kommunstyrelsen besluta om ändringar. Kommun-
styrelsen beslutade 2018-10-23 § 382 att följande tillägg görs till 
reglementet för demokratipriset: ”Beslut om tilldelning av demokratipris 
kräver kvalificerad majoritet, dvs minst 2/3 av närvarande leda-
möter/tjänstgörande ersättare skall rösta för förslaget”. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Andreas Löwenhöök (M) samt Carina Sundbom (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 382 
Demokratiberedningens protokoll 2018-08-28 
Motion 32/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärer 
Demokratiberedningen 
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§ 284 Dnr KS 2018-000454 020 

Motion av Håkan Andersson (C) om 
nolltolerans mot arbetsrelaterad ohälsa (34/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att kommunen beslutar om en nolltolerans mot 
arbetsrelaterad ohälsa; att nolltolerans mot arbetsrelaterad ohälsa förs in i 
verksamhetsplaner för all verksamhet; samt att arbetsrelaterad ohälsa 
rapporteras till personalnämnden och följs upp årligen. 

Personalnämnden beslutade 2018-09-05 § 82 föreslå att motionen anses 
besvarad med hänvisning till det arbete som redan pågår inom området. 

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

2018-09-05 § 82, att betrakta som besvarad. 

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

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
personalnämndens yttrande 2018-09-05 § 82, att betrakta som besvarad; 
samt att motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Håkan Andersson (C) yrkar bifall till motionen. 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 362 
Personalnämndens protokoll 2018-09-05 § 82 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-22 
Motion 34/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Personalnämnden 
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§ 285 Dnr KS 2018-000457 050 

Motion av Peter Lindkvist (-) om att införa ett 
system med korta upphandlingar på små objekt 
(35/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Peter Lindkvist (-) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun ska införa ett system med 
korta upphandlingar på små objekt, som en privat firma troligen skulle 
kunna på en tid av förslagsvis en månad åtgärda till belåtenhet, och 
byggfirmor och andra intressenter kunde vara intresserade av. 

Nämnden för support och lokaler beslutade 2018-10-04 § 103 att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att det redan finns 
ramavtal för att åtgärda dessa typer av små objekt, tex. byggserviceavtal. I 
det exempel som motionären har nämnt så är det upp till varje verksamhets 
behov av en vara/tjänst eller entreprenad att avropa enligt upphandlat 
ramavtal. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Yrkande 
Kommunstyrelsens föreslår att motionen avslås. 

Tomas Teglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 399 
Nämnden för support och lokalers protokoll 2018-10-04 § 103 
Förvaltningen support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-09-25 
Motion 35/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Nämnden för support och lokaler 
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§ 286 Dnr KS 2018-000508 212 

Motion av Håkan Andersson (C) om fördjupad 
översiktsplan för Kågedalen (38/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att en fördjupad översiktsplan för Kågedalen tas 
fram.  

Kommunledningskontoret anför att detaljplanerna för Kåge, Ersmark och 
Kusmark är gamla. De har inte förnyats på grund av brist på efterfrågan 
och därför att kommunen fortfarande har stor planberedskap i området. Det 
innebär att kommunen har detaljplaner som ger byggrätt till etablering av 
både bostäder, näringsliv och allmänna ändamål. 

I Ersmark finns 17 000 kvadratmeter färdig tomtmark för industri och ett 
30-tal småhustomter. I centrala lägen av samhället finns möjlighet till 
förtätningar för flerfamiljshus. Kommunen har dock inte sålt någon tomt i 
orten under överskådlig tid. I Kusmark finns 8 000 kvadratmeter färdig 
tomtmark för industri och ett 10-tal småhustomter. Det finns även 
tomtmark för flerfamiljshus. Kommunen har dock inte sålt någon tomt 
under överskådlig tid. I Kåge finns 50 000 kvadratmeter färdig tomtmark 
för industri och ett 30-tal småhustomter. För närvarande byggs vatten- och 
avloppsförsörjning och gator för åtkomst av delar av dessa tomter. I 
området kring Hedvigsgården och vårdcentralen pågår planering av ett 
bostadsområde. Avsikten är att möjliggöra både flerfamiljshus och småhus. 
I Kåge finns en efterfrågan på bostadsmark och här har också enstaka 
tomter sålts över tid.  

Även om översiktsplanerna för Kåge, Ersmark och Kusmark är gamla är de 
till stor del fortfarande aktuella och funktionella. De är orter som skiljer sig 
i karaktär och urbaniseringsgrad. Det finns även ett viktigt omland i 
dalgången som också har varierande täthet och struktur. Därför är det svårt 
att göra en heltäckande plan för Kågedalen. För att planera kommunens 
landsbygdsdelar med byar och mindre orter tar kommunen för närvarande 
fram en särskild plan, fördjupad översiktsplan för landsbygden. Den 
omfattar också den största delen av det aktuella området som efterfrågas i 
motionen.  

Planeringen för Norrbotniabanan kommer att skära tvärs genom Kågedalen 
och skapa en påtaglig barriäreffekt mellan Kåge och Ersmark. Det kräver 
naturligtvis stora planeringsinsatser för att hantera infrastruktur och areella 
näringar. Men det är en planering som måste ske i samverkan med 
Trafikverket och därmed avvakta att en sådan planering inleds.   

Kommunledningskontorets bedömning är att den pågående planeringen 
som berör Kågedalen tillsammans med befintliga planer rimligen är 
tillfredsställande för närvarande. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skall, utifrån pågående arbete med fördjupad översiktsplan för 
Skellefteå kommuns landsbygd samt Norrbottniabanan, betraktas som 
besvarad. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Håkan Andersson (C) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till 
motionen. 

Lorents Burman (S) samt Agneta Hansson (V) yrkar att motionen skall, 
utifrån pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Skellefteå 
kommuns landsbygd samt Norrbottniabanan, betraktas som besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Lorents Burmans m fl yrkande samt 
Håkan Anderssons m fl yrkande , 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 Håkan Anderssons m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 40 ja-röster och 23 nej-röster, 2 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 381 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-20 
Motion 38/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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Voteringslista § 286 
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), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), 
Maria Granskär (S), Mats Ekman (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), Gunilla Andersson (S), Peter Stensmar (S), Bertil Almgren 
(S), Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Lova Torstensson (V), Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), Roland 
Östlund (SD), Linda Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Markus 
Sehlstedt (SD) samt Magnus Bergmark (SD). 

Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Sara-Mari Jonsson (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), Katarina Larsson (C), Anna From-Lindqvist (C), 
Conny Sandström (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Andreas 
Westerberg (L), Günter Larsson (L), Christina Soldan (L), Stina Engström 
(L), Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider 
(MP) samt Linnea Öhman (MP). 

Frånvarande är: 
Iosif Karambotis (S) samt Lars Lundmark (S). 
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§ 287 Dnr KS 2018-000516 314 

Motion av Håkan Andersson (C) om Pell-Ant 
vägen i Ersmark (40/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun ska ta initiativ till ett 
klarläggande av ansvarsförhållande för Pell-Ant bron och vägen; att 
Skellefteå kommun ska ta initiativ till att söka statligt stöd för Pell-Ant 
vägen samt ifall det beviljas kan kommunen ta över driften; samt att 
Skellefteå kommun ska erbjuda sig att ta över ägandet av samfälligheten 
Skellefteå Ersmark s:17 (område 2) från de fastighetsägare som inte längre 
har ett intresse av Pell-Ant vägen, kommunen kan då tillsammans med 
eventuellt kvarvarande ägare ta ansvar för vägen. 

Kommunledningskontoret anför att Pell-Antvägen är en äldre 
brukningsväg som knyter samman södra och norra Ersmark. Vägen är 
gammal varför äganderätt och ansvar är något otydligt. Behovet och 
användningen var ursprungligen ett gemensamt kommunikationsbehov 
över Kågeälven och därför var vägen tidigare i sin helhet samfälld. Numera 
är endast vägens sträckning söder om Kågeälven belägen på Ersmark s:17, 
en samfällighet bildad vid hemmansklyvning 1929. Vägens sträckning norr 
om Kågeälven är numera belägen på Ersmark 79:1 som ägs av Skellefteå 
kommun. Kommunen förvärvade den delen av samfälligheten i samband 
med att man exploaterade bostadsområdena intill. Hittills har kommunen 
svarat för underhåll av den del av vägen som är belägen norr om älven och 
de enskilda har svarat för bron och vägen söder om älven. Delägarna i 
samfälligheten har inte längre för avsikt att ansvara för sin del och i en 
tidigare skrivelse har man begärt att kommunen ska ta över vägen i sin 
helhet. Kommunstyrelsen har i sitt svar avvisat önskemålet.   

Broar är i allmänhet de mest underhållskrävande och därmed dyraste 
delarna i väganläggningar. Skellefteå kommun har inte tydliga 
verksamhetsbehov för passage av älven i det aktuella området. Samtidigt 
finns Fabriksvägen, väg 921, som är allmän väg med bropassage knappt  
2 kilometer uppströms. Statligt stöd till enskilda vägar utgår endast till 
vägar som är längre än en km och tillgodoser ett kommunikationsbehov för 
boende, näringsliv eller rörligt friluftsliv. Bedömningen är att den aktuella 
vägen inte kommer att beviljas statligt stöd.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Håkan Andersson (C) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Håkan 
Anderssons yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 54 ja-röster och 10 nej-röster, 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 383 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-11 
Motion 40/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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Voteringslista § 287 
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), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), 
Peter Stensmar (S), Bertil Almgren (S), Kaisa Edström (M), Johan 
Söderberg (M), Sara-Mari Jonsson (M), Anette Lindgren (M), Lenita 
Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Stefan 
Anundi (M), Henry Andersson (M), Agneta Hansson (V), Joakim 
Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), Torbjörn 
Häggmark (V), Weidan Gong (V), Roland Östlund (SD), Linda Strandberg 
(SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD), Magnus 
Bergmark (SD), Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD), Hans 
Brettschneider (MP) samt Linnea Öhman (MP). 

Nej röstar: 
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Anna 
From-Lindqvist (C), Conny Sandström (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C), Andreas Westerberg (L), Günter Larsson (L), samt Stina 
Engström (L). 

Frånvarande: 
Christina Soldan (L). 
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§ 288 Dnr KS 2018-000525 219 

Motion av Andreas Westerberg (L) om att 
bygga bostadshus längs Slalomvägen på 
Vitberget (42/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Westerberg har inkommit med en 
motion i vilken föreslås området längs Slalomvägen borde bebyggas med 
flerfamiljshus. Motionären anför det stora behovet att bygga bostäder för 
att klara befolkningsmålet samtidigt som man menar att området kring 
Slalomvägen har stor potential. Vid kontakter med motionären har 
förtydligats att det som avses är den sträcka av Slalomvägen som inte 
redan är bebyggd, från Ishallen till Vitbergsstugan. 

Kommunledningskontoret anför att de övre delarna av Slalomvägen är 
möjliga att bebygga, om än det innebär tekniska utmaningar och därmed 
sannolikt höga bygg- och anläggningskostnader. Kontoret föreslår att 
frågan om bebyggelse längs Slalomvägen prövas inom ramen för arbetet 
med fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen, ett arbete som inleds i 
närtid. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Frågan om bebyggelse längs Slalomvägen överlämnas till 

arbetsgruppen för framtagande av fördjupad översiktsplan för 
Skelleftedalen. 

2. Motionen är därmed att anse som besvarad. 

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

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att frågan om bebyggelse längs Slalomvägen 
överlämnas till arbetsgruppen för framtagande av fördjupad översiktsplan 
för Skelleftedalen; att motionen är därmed att anse som besvarad; samt att 
motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommun-
fullmäktiges sida. 

Andreas Westerberg (L) yrkar bifall till motionen.  

Hans Brettschneider (MP) yrkar avslag på motionen. 

Håkan Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han avser att först ställa proposition på Hans 
Brettschneiders yrkande. Om kommunfullmäktige beslutar att inte avslå 
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motionen kommer kommunstyrelsens förslag ställas mot Andreas 
Westerbergs yrkande. Denna propositionsordning godkännes. 

Beslutsgång  1 
Ordföranden ställer proposition på Hans Brettschneiders yrkande, och 
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

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

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 61 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 402 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-10 
Motion 42/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
Arbetsgruppen för framtagande av fördjupad översiktsplan för 
Skelleftedalen 
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Voteringslista § 288 omröstningsresultat 1 
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), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), 
Peter Stensmar (S), Bertil Almgren (S), Kaisa Edström (M), Johan 
Söderberg (M), Sara-Mari Jonsson (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), Katarina Larsson (C), Anna From-Lindqvist (C), Conny Sandström 
(C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Agneta Hansson (V), 
Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), 
Torbjörn Häggmark (V), Weidan Gong (V), Roland Östlund (SD), Linda 
Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD), 
Magnus Bergmark (SD), Andreas Westerberg (L), Günter Larsson (L), 
Christina Soldan (L) samt Stina Engström (L). 

Nej röstar: 
Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP) 
samt Linnea Öhman (MP). 
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§ 289 Dnr KS 2018-000634 042 

Delårsrapport augusti 2018, Skellefteå kommun 

Sammanfattning  
Skellefteå kommuns delårsrapport per den sista augusti 2018 visar på en 
fortsatt sjunkande arbetslöshet. Nivån ligger lägre än riket både totalt  
16-64 år och för ungdomar 18-24 år. Antalet hushåll som erhåller 
försörjningsstöd fortsätter också att minska för fjärde året i rad. Glädjande 
för kommunen är också att sjukfrånvaron, som sjunkit sedan 2015, 
fortsätter att sjunka. 

År 2018 ser återigen ut att bli ett rekordår när det gäller investeringar. 
Bedömningen på årsbasis är att investeringarna kommer att uppgå till  
2 200 (2 197) miljoner kronor, vilket är den högsta investeringsnivån i 
Skellefteå kommuns historia. De kommunägda bolagen beräknas stå för  
1 370 miljoner kronor av den summan. Några exempel är investeringar i 
vindkraft (etapp 4 av Blaiken och Solberg) samt om- och tillbyggnad av 
Fabriken på Hedensbyns industriområde. Kommunens investeringar 
beräknas uppgå till 830 miljoner kronor och där är byggandet av ny 
vattenförsörjning för centralorten samt Skellefteå kulturhus de två största 
pågående projekten. Stora skolinvesteringar påverkar även årets utgifter. 

Det ekonomiska resultatet för hela kommunkoncernen förväntas uppgå till 
517 miljoner kronor för helåret 2018, varav bolagen väntas stå för den 
största delen på 515 miljoner kronor. Sammantaget redovisar de 
kommunägda bolagen en positiv avvikelse mot budget med 307 miljoner 
kronor, vilket till största delen beror på ett bättre resultat än budget för 
Skellefteå Kraft AB. Det är framförallt högre elpriser som påverkar 
resultatet positivt.  

Kommunen, exkl. bolag, förväntas på årsbasis redovisa ett litet överskott 
på 2 miljoner kronor, vilket är på ungefär samma nivå som den prognos 
som lämnades i april- och majrapporten. Kommunens budgeterade resultat 
för 2018 har genom ett antal beslut i fullmäktige under året förändrats från 
45 miljoner kronor till noll. Det största enskilda resultatpåverkande 
beslutet som fullmäktige tagit har varit beslutet om att kompensera 
verksamheterna för höjda personalomkostnader med 23 miljoner kronor. 
Ett annat större beslut har varit utökade anslag för ökade hyror med 12 
miljoner kronor till följd av skolinvesteringar. 

Trots ett positivt resultat ser kommunen inte ut att klara kommunallagens 
balanskrav då omkring 44 miljoner kronor av kommunens intäkter utgörs 
av reavinster. Det innebär alltså att den löpande verksamheten 
sammantaget går med 42 miljoner kronor i underskott. 

Kommunen ser däremot ut att klara målet om att den skattefinansierade 
verksamheten under den senaste 5-årsperioden i genomsnitt ska ha ett 
årligt ekonomiskt resultat på mellan 1-2 procent av skatteintäkter och 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 73  
Kommunfullmäktige 2018-11-13 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

generella statsbidrag. Om årets prognos slår in har den skattefinansierade 
verksamheten haft ett resultat på 1,3 procent, vilket ligger inom ramen för 
fullmäktiges inriktning om ett årligt överskott på mellan 1-2 procent. 

Några av kommunens nämnder ser ut att ha svårt att uppnå ekonomisk 
balans under 2018. För- och grundskolenämnden har fortsatt svårt att klara 
sin budget. Underskottsprognosen har stigit från 45 miljoner kronor i april 
till 67 miljoner kronor nu i augusti. Underskottet kan sammanfattas med 
ökade lönekostnader 35 miljoner kronor, volymökning i förskolan 6 
miljoner kronor, ökade kostnader i samband med ombyggnationer, dvs. 
extra kostnader av engångskaraktär (8 miljoner kronor) samt ökade 
kostnader för måltider, 8 miljoner kronor. 

För tekniska nämnden har vinterväghållningen varit mycket kostsam under 
året. Framförallt är det plogning och bortforsling av snö som kostat mer än 
normalt. Den uppräknade nettobudgeten för vinterväghållningen uppgår till 
30 miljoner kronor 2018, vilket inte kommer att räcka då utfallet pekar mot 
en kostnad på 43 miljoner kronor. 

Nämnden för support och lokaler lämnar en negativ prognos på 9 miljoner 
kronor, varav 16 miljoner kronor avser ej budgeterade omställnings-
kostnader i form av hyresförluster och kostnader för rivningar/utran-
geringar. 

Av totalt 37 investeringsprojekt i kommunkoncernen som har en budget 
över 20 miljoner kronor är det för närvarande 3 projekt som just nu 
förväntar sig ett budgetöverskridande. Dessa är Skellefteå Industrihus AB, 
T2-collage; Skellefteå Industrihus AB, projekt Fabriken 1 samt projekt 
Fabriken 1 Utrustning; samt Skellefteå Airport AB, Banförlängning. 

Orsaken till att T2 College prognostiseras till ett budgetöverdrag med 5 
miljoner kronor är att verksamhetstillbehör tillkommit, såsom svetsutsug, 
spånfilter och befuktningsanläggning. Dessa är nödvändiga för de 
utbildningar som ska finnas i lokalen men fanns inte med i ursprunglig 
budget. 

Huvudentreprenören har indikerat om en budgetavvikelse i Fabriken-
projekten. Styrelsen i Skellefteå Industrihus AB har därför startat upp ett 
utredningsarbete för att analysera och kontrollera vilka avvikelser det 
handlar om samt till vilka belopp. Vid delårsrapportens framtagning var 
det för tidigt att ange någon siffra för de återstående utgifter som väntas i 
projekten, varför prognoskolumnen lämnas utan uppgift. 

Den förväntade budgetavvikelsen avseende Skellefteå Airport AB, 
Banförlängning beror på indexuppräkning enligt avtal med entreprenören 
på grund av senareläggning av projektet. Senareläggningen beror i sin tur 
på att den miljödom som föranleds av projektet kommer senare än 
beräknat.  

Kommunledningskontoret föreslår att nämnder som redovisar årsprognoser 
som pekar mot en negativ avvikelse mot budget får i uppdrag att vidta 
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nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Arbetsutskottet 
konstaterade vid sin behandling av ärendet att kommunstyrelsen 2018-03-
27 § 106 uppdrog till för- och grundskolenämnden att redovisa en 
åtgärdsplan med syfte att nämnden senast vid utgången av 2021 ska ha en 
ekonomi i balans. För- och grundskolenämnden redovisade en åtgärdsplan, 
som kommunstyrelsen 2018-06-05 § 261 återremitterade för 
kompletteringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå kommuns delårsrapport augusti 2018 godkänns. 

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

3. När för- och grundskolenämndens åtgärdsplan, med syfte att nämnden 
senast vid utgången av 2021 ska ha en ekonomi i balans, föreligger tas 
ställning till nämndens årsprognos. 

4. Skellefteå Industrihus AB får i uppdrag att återrapportera till 
kommunstyrelsen så snart utredningen kring avvikelserna i projektet 
Fabriken är klar, tillsammans med orsakerna till de uppkomna 
avvikelserna samt även en åtgärdsplan. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå kommuns delårsrapport augusti 
2018 godkänns: att nämnder, utom för- och grundskolenämnden, som 
redovisar årsprognoser som pekar mot en negativ avvikelse mot budget får 
i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans; att 
när för- och grundskolenämndens åtgärdsplan, med syfte att nämnden 
senast vid utgången av 2021 ska ha en ekonomi i balans, föreligger tas 
ställning till nämndens årsprognos; samt attSkellefteå Industrihus AB får i 
uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen så snart utredningen kring 
avvikelserna i projektet Fabriken är klar, tillsammans med orsakerna till de 
uppkomna avvikelserna samt även en åtgärdsplan. 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir 
kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
Förtroenderevisionens yttrande över delårsrapporten 
Revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport, jan - aug 2018 Skellefteå 
kommun" 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 390 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-10 
Delårsrapport augusti 2018, Skellefteå kommun 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Förtroenderevisionen 
Kommunledningskontoret/ekonomi- och finans 
Samtliga nämnder 
Skellefteå Stadshus AB 
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§ 290 Dnr KS 2018-000588 040 

Riktlinjer för investeringar 

Sammanfattning  
Investeringar är ofta budgetmässigt omfattande och påverkar ekonomin på 
lång sikt. Investeringarna är därför också en viktig del i arbetet med god 
ekonomisk hushållning. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag 
till riktlinjer för investeringar som ska säkerställa en ändamålsenlig 
investeringsprocess, tydliggöra ansvar och roller, samt krav på 
beslutsunderlag och uppföljning. Riktlinjerna täcker in både kommunal 
förvaltning och de kommunägda bolagens verksamhet. Mer redo-
visningstekniska frågor, där det kan finnas skillnader mellan kommunen 
och bolagen, behandlas därför i andra styrdokument, som i till exempel 
kommunens styrprinciper.  

Riktlinjerna tydliggör att kommunfullmäktige fastställer 
investeringsbudgeten. Kommunstyrelsen ser inom ramen för sin 
uppsiktsplikt till att budgetbeslutet följs, att investeringsärenden 
återremitteras för ny prövning och nytt beslut vid budgetavvikelser och att 
kommunikationen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder/bolags-
styrelser kring investeringar fungerar på ett tillfredställande sätt. Inom 
tjänstepersonorganisationen har investeringsrådet, med representanter från 
kommunledningskontoret och de investeringstunga förvaltningarna och 
koncernbolagen, en särskilt viktig roll när det gäller samordning och vid 
framtagandet av beslutsunderlag inför budgetberedning och politiska 
beslut.  

Av riktlinjerna framgår också en klassificering investeringar som ska 
användas för att underlätta planering och styrning, men som också medför 
olika krav på beslutsunderlag och kalkyler. Uppföljning och 
eftergranskning ska enligt riktlinjer ske för att analysera om investeringen 
har medfört förväntad nytta, men också för att utreda om ytterligare 
investeringsmöjligheter har identifierarats i samband med investeringen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för investeringar fastställs enligt kommunledningskontorets 
förslag. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att riktlinjer för investeringar fastställs enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Johan Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir 
kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 344 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-07 
Förslag till riktlinjer för investeringar 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Samtliga nämnder 
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§ 291 Dnr KS 2017-000723 334 

Finansiering av nytt växthus och flytt av 
befintligt växthus, tekniska nämnden 

Sammanfattning  
Tekniska nämnden har 2017-09-25 § 242 beslutat ansöka om anslag för att 
finansiera flytt av växthus och ett nytt växthus i Hedensbyns företagspark. 

Skellefteå växer och tomter i centrala lägen blir attraktiva för etableringar 
av nya verksamheter. Samtidigt står det kommunala växthuset på Norrböle 
i behov av en omfattande renovering som bedöms vara lika kostsam som 
en eventuell nybyggnation. För att frigöra attraktiva lägen till verksamheter 
som är bättre lämpade för central lokalisering och samtidigt underhålla 
torgens och parkernas behov av växtförsörjning uppkom förslag om flytt 
av växthuset till Hedensbyns företagspark. 

Kommunledningskontoret, ekonomi och finans föreslår att tekniska 
nämnden beviljas ett investeringsanslag på 10 miljoner kronor år 2018. 
Anslaget finansieras via de intäkter som uppstår vid tomtförsäljningen. 
Flytten av växthuset får tekniska nämnden finansiera inom befintlig ram. 
Återställning av tomten finaniseras via kommunstyrelsens anslag för 
exploatering. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 10 miljoner 

kronor år 2018 för nytt växthus i Hedensbyns företagspark. 
Investeringsanslaget finansieras med intäkter för försäljning av tomten 
på Norrböle. 

2. Återställning av tomten får finansieras via exploateringsbudgeten. 

3. Samtliga driftkostnader för flytt av växthus och drift av nytt växthus får 
finansieras av tekniska nämnden inom befintlig ram. 

Reservation 
Carina Sundbom (C), Lenita Hellman (M), Charlotta Enqvist (KD) 
Andreas Löwenhöök (M), Anette Lindgren (M), Stina Engström (L), 
Ramona Dolan (M) samt Henry Andersson (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), 
Sara-Mari Jonsson (M), Stefan Anundi (M), Oscar Wellman (C), Katarina 
Larsson (C), Anna From-Lindqvist (C), Conny Sandström (C), Kjell 
Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Petter Ershag (KD), Andreas 
Westerberg (L), Günter Larsson (L) samt Christina Soldan (L) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Carina Sundboms m fl yrkande. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämnden beviljas ett 
investeringsanslag på 10 000 000 kronor år 2018 för nytt växthus i 
Hedensbyns företagspark. Investeringsanslaget finansieras med intäkter för 
försäljning av tomten på Norrböle; att återställning av tomten får 
finansieras via exploateringsbudgeten; samt att samtliga driftkostnader för 
flytt av växthus och drift av nytt växthus får finansieras av tekniska 
nämnden inom befintlig ram. 

Carina Sundbom (C), Lenita Hellman (M), Charlotta Enqvist (KD) 
Andreas Löwenhöök (M), Anette Lindgren (M), Stina Engström (L), 
Ramona Dolan (M) samt Henry Andersson (M) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag, samt att tekniska nämnden skall få i uppdrag att 
upphandla kommunens behov av växter samt avveckla växthusverksamhet 
i kommunal regi. 

Lorents Burman (S) samt Kamel Mnad (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden 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 voteringen avges 40 ja-röster och 23 nej-röster, 2 ledamöter avstår från 
att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 387 
Bildspel  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-21 
Tekniska nämndens protokoll 2017-09-25 § 242 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-09-06 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Tekniska nämnden 
Budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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Voteringslista § 291 
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), Fredrik Lundberg  (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), 
Peter Stensmar (S), Bertil Almgren (S), Agneta Hansson (V), Joakim 
Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), Torbjörn 
Häggmark (V), Weidan Gong (V), Linda Strandberg (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Markus Sehlstedt (SD) samt Magnus Bergmark (SD). 

Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Sara-Mari Jonsson (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), Katarina Larsson (C), Anna From-Lindqvist (C), 
Conny Sandström (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Roland 
Östlund (SD), Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD), , Andreas 
Westerberg (L), Günter Larsson (L), Christina Soldan (L) samt Stina 
Engström (L). 

Avstår från att rösta: 
Hans Brettschneider (MP) samt Linnea Öhman (MP). 
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§ 292 Dnr KS 2017-000895 109 

Hållbarhetsprogram Hållbar välfärd 2030 

Sammanfattning  
Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att leda 
arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram för Skellefteå kommun. 
2017-12-18 § 577 behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag 
till hållbarhetsprogram. Ärendet återremitterades för komplettering av 
förslaget med uppgifter om uppföljning av programmet, vilket nu skett. 

Det nya förslaget till hållbarhetsprogram beskriver kommunens samlade 
hållbarhetsarbete på en övergripande nivå. Det täcker in såväl ekonomiska, 
som sociala och miljömässiga aspekter av en hållbar utveckling. 
Programmet tydliggör kopplingen mellan kommunens arbete och FN:s 
globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och arbetet med de globala målen 
på nationell nivå. Det framgår också hur en samlad redovisning av 
kommunens hållbarhetsarbete ska fungera.  

Under arbetet med hållbarhetsprogrammet identifierades områden där 
kommunen kan behöva uppdatera och förnya mål och styrdokument. Inom 
klimat- och miljöområdet finns det nya mål på nationell nivå utifrån vilka 
kommunens miljömål inte har anpassats. Inom samma område finns det 
samtidigt jämförelsevis många separata kommunala styrdokument.  
Kommunledningskontoret föreslår därför ur ett styrningsperspektiv att ett 
sammanhållet (sammanslagning av flera befintliga styrdokument) miljö- 
och klimatprogram utreds eller tas fram med utgångspunkt från Sveriges 
miljömål och arbetet i miljömålssystemet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslag till hållbarhetsprogram fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån Sveriges miljömål och 
arbetet i miljömålssystemet ta fram ett sammanhållet miljö- och 
klimatprogram med tydliga mål och uppföljning. Berörda nämnder och 
kommunala bolag skall delta i arbetet. 

Reservation 
Johan Söderberg (M). Linnea Öhman (MP) samt Kjell Bergmark (C) 
reserverar sig mot beslutet avseende namn på ärendet och programmet till 
förmån för egna yrkanden. Kaisa Edström (M), Sara-Mari Jonsson (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), Katarina Larsson (C), Anna From-
Lindqvist (C), Conny Sandström (C), Håkan Andersson (C), Petter Ershag 
(KD), Charlotta Enqvist (KD), Andreas Westerberg (L), Günter Larsson 
(L), Christina Soldan (L), Stina Engström (L) samt Hans Brett- 
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schneider (MP) reserverar sig mot beslutet avseende namn på ärendet och 
programmet till förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att förslag till hållbarhetsprogram fastställs 
enligt kommunledningskontorets förslag (beslutspunkt 1); samt att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån Sveriges miljömål och arbetet i 
miljömålssystemet ta fram ett sammanhållet miljö- och klimatprogram med 
tydliga mål och uppföljning. Berörda nämnder och kommunala bolag skall 
ges möjlighet att delta i arbetet (beslutspunkt 2). 

Linnea Öhman (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Johan Söderberg (M). Linnea Öhman (MP) samt Kjell Bergmark (C) yrkar 
att ärendet och programmet skall heta ”Hållbar välfärd 2030 – Målsamling 
för Skellefteå kommuns hållbarhetsarbete”.  

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende 
första beslutspunkten, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma.  

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende 
andra beslutspunkten, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma.  

Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer proposition på Johan Söderbergs m fl yrkande 
avseende namn på ärendet och programmet, och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma.  

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

Omröstningsresultat 3 
Vid voteringen avges 38 ja-röster och 26 nej-röster, 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 342 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-07 
Förslag till hållbarhetsprogram 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-18 § 577 
______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Samtliga nämnder  
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Voteringslista § 292 
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), Fredrik Lundberg  (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Mats Ekman (S), Evelina 
Fahlesson (S), Lars Lundmark (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), 
Peter Stensmar (S), Bertil Almgren (S), Agneta Hansson (V), Joakim 
Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), Torbjörn 
Häggmark (V), Weidan Gong (V), Markus Sehlstedt (SD) samt Magnus 
Bergmark (SD). 

Nej röstar: 
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Sara-Mari Jonsson (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), Katarina Larsson (C), Anna From-Lindqvist (C), 
Conny Sandström (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Roland 
Östlund (SD), Linda Strandberg (SD), Petter Ershag (KD), Charlotta 
Enqvist (KD), Andreas Westerberg (L), Günter Larsson (L), Christina 
Soldan (L), Stina Engström (L), Hans Brettschneider (MP) samt Linnea 
Öhman (MP). 

Frånvarande: 
Gun-Britt Holmlund (SD).  
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§ 293 Dnr KS 2018-000521 106 

Överenskommelse om samverkan för regional 
utveckling 2019-2022 i Västerbottens län 

Sammanfattning  
Skellefteå kommun har tillsammans med övriga kommuner i Västerbottens 
län och Region Västerbotten tagit fram ett förslag till samverkansstruktur 
för regionalt utvecklingsarbetet från och med 2019. Syfte är att skapa ett 
forum och en beredningsstruktur för regional utveckling. 

Kommunledningskontoret föreslår att Skellefteå kommun antar förslaget 
till samverkansavtal. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommun ingår överenskommelse om samverkan för regional 
utveckling med Region Västerbotten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 392 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-05 
Region Västerbottens skrivelse 2018-07-03 med förslag till 
överenskommelse 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Region Västerbotten 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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§ 294 Dnr KS 2018-000683 003 

Nytt avtal mellan samverkande kommuner 2019 
- 2020, gemensam nämnd för drift av 
personalsystem 

Sammanfattning  
Nuvarande avtal mellan de samverkande kommunerna i gemensam nämnd 
för drift av personalsystem (Malå, Norsjö, Arvidsjaurs och Skellefteå 
kommuner) upphör att gälla vid årsskiftet 2018/2019. Nämnden har därför 
tagit fram ett förslag till avtal, och beslutade 2018-10-04 § 29 att föreslå 
respektive kommuns kommunfullmäktige godkänna avtalet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nytt avtal mellan de samverkande kommunerna i gemensam nämnd för 
drift av personalsystem godkänns enligt nämndens förslag 2018-10-04 
§ 29. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23, § 404 
Gemensam nämnd för drift av personalsystems protokoll 2018-10-04 § 29 
Förslag till avtal 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
Malå kommun 
Norsjö kommun 
Arvidsjaurs kommun 
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§ 295 Dnr KS 2018-000562 190 

Begäran om att ingå i gemensam 
överförmyndarnämnd, Arvidsjaurs kommun 

Sammanfattning  
Arvidsjaurs kommun har inkommit med en begäran om att få ingå i den 
gemensamma överförmyndarnämnden för Skellefteå, Malå, Norsjö och 
Arjeplogs kommuner. En sådan ansökan måste bifallas av 
kommunfullmäktige i samtliga de samverkande kommunerna. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden beslutade 2018-09-11 § 61 att 
föreslå att ansökan bifalles. 
 
Ett förslag till nytt reglemente och samarbetsavtal har upprättats. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Arvidsjaurs kommuns begäran att få ingå i den gemensamma 

överförmyndarnämnden för Skellefteå, Norsjö, Malå och Arjeplog 
kommuner bifalles. 

2. Nytt reglemente och samarbetsavtal för den gemensamma 
överförmyndarnämnden fastställs enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-23 § 385 
Gemensamma överförmyndarnämndens protokoll 2018-09-11 § 61 
Förslag till nytt reglemente och samarbetsavtal 
Skrivelse från Arvidsjaurs kommun 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Arvidsjaurs kommun 
Norsjö kommun 
Malå kommun 
Arjeplog kommun 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
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§ 296 Dnr KS 2018-000379 024 

Tillämpningsanvisningar för 
pensionsbestämmelser OPF-KL och PBF för 
förtroendevalda i Skellefteå kommun 

Sammanfattning  
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda invalda före 2014 tillhör 
pensionsbestämmelserna PBF (Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda). 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-14, § 231, att anta OPF-KL 
(Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda) att 
gälla fr o m 2015-01-01. 

OPF-KL omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i 
kommunallagen. Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i 
normalfallet inte av bestämmelserna i någon del. 

Tillämpningsanvisningarna innehåller riktlinjer för den praktiska 
hanteringen av de olika förmånerna samt förtydliganden. Anvisningarna 
innehåller också enklare beskrivningar av villkoren och de olika 
förmånerna. 

Personalnämnden beslutade 2018-05-07 § 62 att föreslå kommun-
fullmäktige anta tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-
KL och PBF för förtroendevalda i Skellefteå kommun. 

Före ärendets behandling informeras om att ärendet utgår från ett avtal som 
ersatts av ett nytt avtal. Personalnämnden kommer därför att lägga ett nytt 
förslag till kommunfullmäktige, med utgångspunkt i det nya avtalet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet avslutas utan vidare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 194 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 236 
Personalnämndens protokoll 2018-05-07 § 62 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-03 
Bilaga - Tillämpningsanvisningar för PBF och OPF-KL 
______________________________________________________ 
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§ 297 Dnr KS 2018-000575 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, 2018 

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

Socialnämnden rapporterar att under kvartal 2 2018 fanns det 19 beslut 
som inte verkställts inom tre månader vilket är en minskning med 11 
ärenden mot första kvartalet 2018. Äldreomsorgen (ÄO) har 13 beslut och 
Individ och familjeomsorgen (IFO) har 6 beslut som inte verkställts inom 
tre månader. Stöd och service har inga icke-verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen. 1 beslut ÄO är verkställt under perioden och ytterligare 
2 har tackat ja och planering pågår för inflyttning.  

23 beslut hos äldreomsorgen (ÄO) från föregående period är verkställda 
varav (22 avser särskilt boende och 1 dagverksamhet). IFO har 3 beslut 
från föregående period som är verkställda/avslutade, alla tre avser 
kontaktfamilj.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 355 
Socialnämndens protokoll 2018-08-30 § 118 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-07-30 
Rapport 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 298 Dnr KS 2018-000576 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), kvartal 2, 2018, 
socialnämnden 

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

Socialkontoret rapporterar att under 2018 kvartal 2 fanns det nio beslut, 
varav åtta berör män/pojkar och en berör flickor/kvinnor, som inte 
verkställts inom tre månader. Det är en minskning med tre beslut mot 
föregående kvartal. Ett uppehåll i verkställighet rapporteras också under 
kvartalet. Under kvartalet har sju beslut, som tidigare rapporterats in som 
ej verkställda, verkställts. Två beslut har avslutats utan att verkställas. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 356 
Socialnämndens protokoll 2018-08-30 § 119 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-07-02 
Rapport 
______________________________________________________ 
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§ 299 Dnr KS 2018-000205 101 

Förteckning över motioner som inte är 
slutbehandlade 

Sammanfattning  
Kommunledningskontoret har upprättat förteckning över motioner som 
inte slutbehandlats. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 357 
Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade 
 
______________________________________________________ 
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§ 300 Dnr KS 2018-000199 101 

Redovisning av medborgarförslag 

Sammanfattning  
Kommunledningskontoret har upprättat redovisning av medborgarförslag 
som är äldre än ett år och som inte besvarats, samt nämndernas beslut 
angående svar på medborgarförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-02 § 358 
Redovisning 
______________________________________________________ 
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§ 301 Dnr KS 2018-000678 102 

Förslag till representanter i Region 
Västerbottens samverkansorgan 
Primärkommunala beredning (PKB) 

Sammanfattning  
Region Västerbottens samarbetsorgan Primärkommunala beredningen är 
ett samverkansorgan mellan regionkommunen och primärkommunerna 
inom området regional utveckling. Beredningen kommer att bestå av 30 
ledamöter från kommunerna där varje kommun har två representanter.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Lorents Burman (S) samt Andreas Löwenhöök utses till representant i 
Region Västerbottens samverkansorgan Primärkommunala beredning 
(PKB) för tiden till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Region Västerbotten 2018-10-16 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Region Västerboten 
De valda 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 302 Dnr KS 2018-000697 102 

Avsägelse från Erik Höglund av uppdraget som 
styrelseledamot i Science City AB och 
eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Erik Höglund har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Science City 
AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Erik Höglund befrias från uppdraget. 

2. Pär Weihed (-) utses till ny styrelseledamot i Science City AB för tiden 
till 2019-04-14. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Erik Höglund 2018-10-12 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Nämnd 
Den valda 
Den som avsagt sig 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 303 Dnr KS 2018-000642 102 

Avsägelse från Lars Åhman (L) av uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Lars Åhman (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lars Åhman (L) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lars Åhman  2018-10-01 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Lars Åhman 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 304 Dnr KS 2018-000662 102 

Avsägelse från Jessica Sandberg (M) av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Jessica Sandberg (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Jessica Sandberg (M) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Jessica Sandberg 2018-10-06 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Jessica Sandberg  
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 305 Dnr KS 2018-000663 102 

Avsägelse från Gustav Lindström (M) av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Gustav Lindström (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Gustav Lindström (M) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Gustav Lindström 2018-10-06 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Gustav Lindström  
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 98  
Kommunfullmäktige 2018-11-13 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 306 Dnr KS 2018-000685 102 

Avsägelse från Tanja Andersen (S) av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Tanja Andersen (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tanja Andersen (S) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tanja Andersen 2018-10-06 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Tanja Andersen  
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 307 Dnr KS 2018-000754 102 

Avsägelse från Emma Gustafsson (L) av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Emma Gustafsson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Emma Gustafsson (L) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Emma Gustafsson 2018-11-12 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen  
Emma Gustafsson  
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 308 Dnr KS 2018-000056 101 

Beredning av medborgarförslag till 
kommunfullmäktige 
 

 Dnr 2018-608 622 

Medborgarförslag om att alla elever på 
Björnåkerskolan ska få mellanmål (48/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till för- och grundskolenämnden för 
beslut.  

 

 

 Dnr 2018-641 622 

Medborgarförslag om att alla barn i 
grundskolan ska få gratis frukt under skoltid 
(49/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till för- och grundskolenämnden för 
beslut.  

 

 

 Dnr 2018-651 109  

Medborgarförslag om att avanonymisera 
samtliga mobiltelefoner som kommunanställda 
har i tjänsten (50/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  
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 Dnr 2018-672 820  

Medborgarförslag om att införa swish-betalning 
på badhusen (51/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-686 330  

Medborgarförslag om att ha belysningen tänd 
på lekplatserna i kommunen (52/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-687 310  

Medborgarförslag om upphöjning/farthinder 
eller förlängning av gångväg korsningen 
Vitbergsvägen/Folkparksgatan/Lingonstigen, 
Vitberget (53/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 Dnr 2018-693 214  

Medborgarförslag om att ordna så att 
ensilageplasten från lantbruket kan återvinnas 
på avfallsstationerna (54/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 102  
Kommunfullmäktige 2018-11-13 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 Dnr 2018-700 820  

Medborgarförslag om att sänka avgiften för 
pensionärer vid deltagande i vattengymnastik 
med mera på kommunens badhus (55/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.  

 

_____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Förslagsställarna 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret/kvalitet och förnyelse 
För- och grundskolenämnden 
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§ 309 Dnr KS 2018-000057 101 

Remisser  
 Dnr 2018-632 253 
 
Motion av Gabriella Rymark (C) om enklare och tydligare regler för 
tomtkö (53/18) 
 
 Dnr 2018-631 450 
 
Motion av Lena Sandberg (KD) om att lösa källsorteringen för aktiviteter 
på Möjligheternas torg (54/18) 
 
 Dnr 2018-656 212 
 
Motion av Evelina Fahlesson (S) om att planera för framtidens boende 
(55/18) 
 
______________________________________________________ 
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§ 310 Dnr KS 2018-714 100 

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

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

Förvaltningsrätten skriver bland annat: 

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

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

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

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

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

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

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

- Ska Skellefteå kommun följa lagar och regler? 

- Ska Skellefteå kommun respektera lagakraftvunna domar från 
förvaltningsdomstolar? 

- På vilket sätt signalerar Skellefteå kommun att det är viktigt att följa 
lagar och regler med ovanstående uttalanden?” 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet 2018-12-18 

______________________________________________________ 
 


