
 PROTOKOLL 1 (89) 
 2018-09-25 
 
Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid  Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00 – 12.35, 13.30 – 15.40 
 
Beslutande 

 
Övriga deltagande 

Se sidan 2 Johan Forssell, sekreterare 
  

 
 

  
 

 
Justerare Andreas Westerberg samt Pierre Lidström Paragrafer 213-257 
Ersättare Jens Wennberg samt Kenneth Fahlesson            § 255 justeras i särskilt protokoll 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Tomas Marklund, ordförande Johan Forssell, sekreterare 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………………. 
Andreas Westerberg, justerare Pierre Lidström, justerare 
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
§ 255 justeras i särskilt protokoll vilket anslogs 2018-09-26 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2018-09-25 2018-10-02 2018-10-25  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Johan Forssell 
 
 
 Utdragsbestyrkande 
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Beslutande 
Parti Ledamöter Närv Frånv Ersättare 
- Peter Lindkvist  X   
C Håkan Andersson X   
C Kjell Bergmark  X   
C Kurt Vallmark  X   
C Gabriella Rymark  X   
C Maria Sandström   X Maria Bernsson 
C Carina Sundbom  X Helena Moen 
KD Charlotta Enqvist X   
KD Lennart Hägglund  X Lena Sandberg 
L Stina Engström X   
L Håkan Lindh  X Birgitta Burström 
L Jens Wennberg  X   
L Andreas Westerberg X   
L Lars Åhman §§ 229 - 257 X   
M Lenita Hellman X   
M Anette Lindgren X   
M Andreas Löwenhöök  X   
M Micaela Löwenhöök  X   
M Henry Andersson X   
M Johan Söderberg  X   
MP Magnus Hjonequist  X Jan-Erik Engman 
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
X   

MP Hans Brettschneider X   
MP Rune Wästerby X   
S Robert Ignberg   X Lars Lundmark 
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson   X Elsy Larsson 
S Pierre Lidström X   
S Robert Eskelinen X   
S Daniel Enwall  X Martin Eliasson §§ 213 – 228 

Raija Melender §§ 229 - 257 
S Bertil Almgren X   
S Börje Lindström X   
S Anna-Britta Lundberg X   
S Carina Lundmark X   
S Gunilla Lundström  X   
S Anna Lundström X   
S Evelina Fahlesson X   
S Kenneth Fahlesson X   
S Maria Marklund  X   
S Tomas Marklund  X   
S Kamel Mnad  X   
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Parti Ledamöter Närv Frånv Ersättare 
S Anna-Sara Sorsén §§ 229 

- 257 
X  Fredrik Lundberg §§ 213 - 228 

S Jasmine Ravaghi X   
S Emilia Hallin §§ 224 - 

257 
X  Raija Melender §§ 213 - 223 

S Annica Bray  X Elizabeth Westerlund 
S Jonas Segerlund   X Tomas Andersson 
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg  X Gunnel Sandström 
S Peter Stensmar  X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg X   
S Caroline Cercio Lidström  X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström  X Boel Berggren 
S Daniel Ådin  X   
S Lorents Burman X   
S Ann Åström  X   
SD Per Olofsson  X  
V Lina Lindahl  X Lova Torstensson 
V Agneta Hansson  X   
V Filip Palukka X   
V Hans-Erik Wallin  X   
V Joakim Wallström  X   
V Jeanette Velander X   
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§ 213 Dnr KS 2018-000639  006 

Tillägg till dagordningen 
Sammanfattning  
Ordföranden meddelar att ärendena ”Avsägelse från Pär Brubäcken (C) av 
uppdraget som styrelseledamot i Skellefteå buss AB och eventuellt 
fyllnadsval” samt ”Avsägelse från Pär Brubäcken (C) av uppdraget som 
ledamot i kulturnämnden och eventuellt fyllnadsval” behöver behandlas 
vid dagens sammanträde. Ärendena har inte kungjorts, varför 
kommunfullmäktiges godkännande är nödvändigt för att de skall 
behandlas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendena läggs till dagordningen. 

______________________________________________________ 
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§ 214 Dnr KS 2018-000053 101 

Revisorerna har ordet 
Sammanfattning  
Någon information från revisorerna fanns inte tillgänglig vid 
sammanträdet. 
______________________________________________________ 
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§ 215 Dnr KS 2018-000378 350 

Fråga av Jens Wennberg (L) om boende har fått 
uppmaningen att ändra dagvattenavrinningen 
Kommunfullmäktigeledamoten Jens Wennberg (L) har till tekniska 
nämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Det har gått ut brev till boende i byn Mjödvattnet utanför Skellefteå 
kommuns tätort, som uppmanar husägarna att se över hur stuprören är 
kopplade till spillvattenledningsnätet. Husen det rör sig om byggdes på 60-
talet av dåvarande Burträsk kommun. Så husägarna själva har inte gjort 
denna koppling till spillvattenledningsnätet.  

Mina frågor är följande: 

- Har inte Skellefteå kommun ett ansvar att hjälpa till med denna 
lösning, när det inte är fastighetsägarna själva som har gjort denna 
anslutning till spillvattenledningsnätet? 

- Hur många gånger har det varit översvämmade källare i Mjödvattnet på 
grund av för mycket regnande, så att spillvattenledningssystemet inte 
har orkat med mängden regn?” 

Interpellationen bordlades vid kommunfullmäktigs sammaträde 2018-06-
18. Vid dagens sammanträde är tekniske nämndens ordförande inte 
närvarande, personen ifråga kommer inte att vara ledamot i 
kommunfullmäktige för kommande mandatperiod. 
 
Ordföranden meddelar att frågeställaren lämnat sitt medgivande till att 
frågan stryks, och att avsikten är att istället inkomma med en motion i 
ämnet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan stryks, och kommer inte att bli föremål för någon ytterligare 
handläggning. 

______________________________________________________ 
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§ 216 Dnr KS 2018-000545 700 

Fråga av Jens Wennberg (L) om 
aktivitetsstödjarnas roll på boendena 
Kommunfullmäktigeledamoten Jens Wennberg (L) har till socialnämndens 
ordförande ställt följande fråga: 
 
”I dag finns aktivitetsstödjare på de olika boendena i kommunen. Som jag 
har förstått det har de till uppgift att anordna aktiviteter för de boende. 
Samtidigt har jag fått signaler nu om att de använder sin tjänst som 
aktivitetsstödjare, till att bedriva sin verksamhet som studiecirkelledare för 
ABF. 
 
Min fråga är: 
 
Är det förenligt med uppdraget som aktivitetsstödjare att samtidigt inom 
ramen för sitt uppdrag att rapporterat detta som studiecirkel till ABF?” 
 
Socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson (S) lämnar följande svar: 
 
”Det ordnas många olika musik- och kulturarrangemang på Skellefteå 
kommuns äldreboenden som samordnas av aktivitetsombuden och 
aktivitetssamordnare. Det finns också personer som kommer från olika 
studieförbund som exempelvis har högläsning. De personer som kommer 
från studieförbunden är inte anställda av Skellefteå kommun.  
 
På något/några äldreboende finns det studiecirklar. Cirkelledare för dessa 
studiecirklar är en person som bor på boendet. 
 
En anställd i kommunen ska inte bedriva studiecirkel under tjänstetid.” 
 
Sedan Jens Wennberg (L) och Kenneth Fahlesson (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
 
______________________________________________________ 
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§ 217 Dnr KS 2018-000546 720 

Fråga av Jens Wennberg (L) om rutin kring hur 
klienter på särskilt boende stöttas vid behov av 
lasarettsvård och transport dit  
Kommunfullmäktigeledamoten Jens Wennberg (L) har till socialnämndens 
ordförande ställt följande fråga: 
 
”Jag har fått information, en fråga kring hur rutinerna på särskilt boende 
fungerar. Denne förälder är förtvivlad kring de rutiner som sägs finnas på 
det särskilda boende där en nära anhörig finns placerad. Tanken är vid 
sjukdom och behov av lasarettsvård ska denna person åka själv till lasarett 
i ambulans. Denna person är inte i den situationen att denne kan föra sin 
egen talan eller göra sig förstådd på ett tydligt sätt.  
 
Mina frågor är följande. 
 
Vad finns för rutiner kring hur klienter stöttas vid behov av lasarettsvård 
och transport dit?  
 
Följer personal med till lasarettet som hjälp och stöd?” 
 
Socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson (S) lämnar följande svar: 
 
”Fråga: Vad finns för rutiner kring hur klienter stöttas vid behov av 
lasarettsvård och transport dit?  
 
Svar: Det finns en överenskommelse/rutin framtagen och samverkad med 
landstinget år 2014, som fortfarande gäller.  
 
När en person boende i gruppbostad inom Skellefteå kommun och behöver 
sjukhusvård vid något av länets sjukhus gäller följande: 
 
• Vid akut sjukdom och om verksamheten tillåter, medföljer personal 

och stannar hos personen till dess att närstående avlöser eller tills den 
medicinska bedömningen av fortsatt vård är gjord. 

 
• Generellt gäller att vi inte har personal tjänstgörande i landstingets 

verksamhet. Vid sjukhusvistelse så övertar landstingets personal 
omvårdnadsansvaret. 

 
• I undantagsfall, då vården inte kan anses utföras på ett för individen, 

säkert sätt, kan boendechef kontaktas av avdelningschef vid landstinget 
och överenskomma om att landstinget ska köpa kommunens 
personalresurs. 
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• Boendepersonal ska se till att kommunikationshjälpmedel och andra 
nödvändiga hjälpmedel medföljer till sjukhuset. Information, 
instruktioner och nödvändig kunskap överrapporteras till landstingets 
personal så att vården och sjukhusvistelsen blir så bra som möjligt. 

 
Fråga: Följer personal med till lasarettet som hjälp och stöd? 
 
Svar: Det görs en individuell bedömning utifrån varje enskild person och 
verksamhet. Om personal behöver följa med så ska det finnas antecknat i 
personens genomförandeplan.” 
 
Sedan Jens Wennberg (L) och Kenneth Fahlesson (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
 
______________________________________________________ 
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§ 218 Dnr KS 2018-000547 530 

Fråga av Maria Sandström (C) om vad som 
hände med välkomstskylten i Jörn 
Kommunfullmäktigeledamoten 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)” 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet 2018-11-13. 

______________________________________________________ 
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§ 219 Dnr KS 2018-000594 027 

Fråga av Gabriella Rymark (C) om 
kompetensutveckling 
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har till 
personalnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Hur mycket pengar per anställd och år avsätter respektive nämnd till 
kompetensutveckling?” 
 
Personalnämndens ordförande Maria Marklund (S) lämnar följande svar: 
 
”I personalnämndens budget ligger bland annat kompetensutveckling för 
kommunens medarbetare. Framför allt handlar det om utbildningar där 
målgruppen är medarbetare i Skellefteå kommuns samtliga förvaltningar. 
Exempel på detta är välkomstdagen, introduktionsvecka för nya chefer, 
samverkansutbildning och arbetsmiljöutbildning. När det gäller befatt-
nings- eller verksamhetsspecifika utbildningar eller utbildningar som av 
annan anledning inte gäller hela kommunen utförs och bekostas de av 
respektive nämnd, vilket är ett mycket omfattande arbete att ta fram. 
 
För år 2017 hade personalnämnen ett utfall på cirka 1 500 000 kronor på 
kompetensutveckling.” 
 
Sedan Gabriella Rymark (C) och Maria Marklund (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
______________________________________________________ 
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§ 220 Dnr KS 2018-000621 005 

Fråga av Håkan Andersson (C) om kommunen 
bevakar att telefoni och bredband kommer att 
fungera i byarna när Telia kopplar ner 
kopparnätet 
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Avser kommunen att på något sätt bevaka att telefoni och bredband 
kommer att fungera i de olika byarna när Telia tar ner ledningarna?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 
 
”Skellefteå kommun bevakar självklart de här frågorna. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att Skellefteå kommun inte äger frågan när det gäller 
infrastruktur för bredband och telefon. Det är marknaden som i grunden 
äger frågan. 
 
På de geografiska ställen där marknaden inte nått ut har det offentliga gått 
in och subventionerat utbyggnader av t ex bredband.   
 
Telia meddelade i årsskiftet 2017/2018 att man kommer att avveckla 
ADSL på vissa orter inom Skellefteå kommun. Vid ungefär samma 
tidpunkt satt Skellefteå kommun och planerade för kommande utbyggnad 
av fiber. 
 
Efter en närmare analys av de 16 områden som kommer att bli av med sitt 
ADSL kom Skellefteå kommun, tillsammans med Skellefteåkraft, fram till 
att de flesta områden redan är utbyggda, eller finns med i kommande 
utbyggnadsplan utav fiber.  
 
Av de orter (tror det är en eller två) som inte har någon planerad utbyggnad 
av fiber kommer det fortfarande finnas alternativa och likvärdiga lösningar.  
Telia kommer inte att ta bort kopparnätet utan att kunna erbjuda ett 
”likvärdigt” alternativ. Dessa alternativ utgörs oftast av det mobila 4g 
nätet.” 
 
Sedan Håkan Andersson (C) och Lorents Burman (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
______________________________________________________ 
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§ 221 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? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet 2018-11-13. 

______________________________________________________ 
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§ 222 Dnr KS 2018-000564 310 

Interpellation av Anette Lindgren (M) om vägen 
till Bjuröklubb (19/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Anette Lindgren (M) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

’Bjuröklubb är ett riksintresse för friluftsliv, kulturmiljö och naturvård, det 
är ett naturreservat samt ett Natura 2000-område. Natur- och kulturvärdena 
är påtagliga och historien lika mångfacetterad som mustig. Varje år lockar 
området cirka 35 000 besökare och utvecklingspotentialen bedöms som 
stor. Men för att nå en utveckling som är gynnsam, planerad utifrån 
områdets förutsättningar och väl förankrad så behövs en väl fungerande 
samverkan mellan berörda intressenter.’ 

Så inleds en förstudie för utveckling Bjuröklubb, som gjordes 2011. Jag 
kan bara hålla med. Bjuröklubb är ett fantastiskt rekreationsområde för oss 
som bor inom närområdet, men också för många tillresta. Förstudien visar 
också att det är ett ställe som vi gärna återvänder till.  

Den aktuella förstudien togs fram av länsstyrelsen för en utveckling av 
området skulle kunna ske i samverkan. En utredning där också Skellefteå 
kommun var delaktig.  

En ambition som slås fast i förstudien är att öka besökarantalet till 75 000 
personer per år till 2025.  

Studien beskriver också de stora brister som finns utefter vägen ut till 
Bjuröklubb. Vägen är i nuläget i ett fruktansvärt dåligt skick. Den är 
lappad och lagad ett otaligt antal gånger och är näst intill inte körbar.  

Vägen ligger under Trafikverkets ansvar, men som kommun borde vi ha ett 
stort intresse av att vägen till vårt mest besökta utflyktsmål är körbar.  

Om kommunen fortsatt står bakom ambitionen, att fördubbla 
besöksantalet, så borde vi ha en plan för att människor ska ges möjlighet 
att ta sig ut till besöksmålet.  

Med anledning av detta har jag följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Lorents Burman (S):  

- Vad gör Skellefteå kommun för att påverka Trafikverket att åtgärda 
vägen ut till Bjuröklubb?  

- Vilket ansvar/intresse tar Skellefteå kommun för att se till att det 
största besöksmålet i vår kommun går att nå med bil? ” 
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Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”Jag delar interpellantens åsikt att vägen Bjuröklubb är en av våra 
viktigaste turistvägar. Och vidare att skicket inte längre svarar upp mot en 
betydelsefull väg som ska bidra till en god upplevelse av området och 
locka till fler besök.  

Väg 764, allmän väg, mellan Uttersjöbäcken och Bjuröklubb är en väg 
med hög bärighetsklass (BK1). Trafiken är relativt låg, i snitt 100 fordon 
per dygn (årsdygnstrafik) men som flerdubblas under sommaren.  

Skellefteå kommun har vid ett flertal tillfällen på olika sätt genom åren 
påpekat bristerna i vägstandarden och begärt att Trafikverket ska inleda en 
upprustning vilket hittills inte genomförts beroende på otillräckliga anslag. 
Men beskedet från Trafikverket är nu att man planerar för att genomföra 
beläggningsåtgärder av den aktuella vägsträckan under kommande 
år(2019).” 

Sedan Anette Lindgren (M), Lorents Burman (S), Jan-Erik Engman (MP), 
Joakim Wallström (V) samt Henry Andersson (M) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 223 Dnr KS 2018-000568 600 

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om 
etableringen av Engelska Skolan i Skellefteå 
med mera (20/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”Innan sommaren fick vi det glada beskedet att Engelska Skolan vill 
etablera sig i Skellefteå. Moderaterna är mycket positiva till detta. 
Engelska Skolans etablering kommer att bidra till ökad pedagogisk 
mångfald och valmöjligheter för eleverna. 

Moderaterna står upp för rätten att själv få välja skola. Skellefteå ska ha en 
mångfald av skolor. Det fria skolvalet har kommit för att stanna och vi vill 
bygga ut skolvalet och göra det obligatoriskt att välja skola. 

Engelska Skolan kommer nu att investera av företagets pengar för att 
möjliggöra etableringen i Skellefteå. Som börsnoterat friskoleföretag finns 
det krav på att dessa investeringar ska betala igen sig. Med klok 
användning av skolpengen kommer skolan i Skellefteå att skapa ett 
överskott eller vinst för att betala igen investeringarna och skapa utrymme 
för framtida investeringar och satsningar.  Engelska Skolan är ett 
friskoleföretag som gör och har gjort vinster. 

Ska ett skolföretag få göra vinst? Ja, det tycker Moderaterna. Men alla 
skolor ska vara bra skolor och ingen ska få göra vinst på dåliga 
skolresultat. Vi vill införa en nolltolerans mot dåliga skolor. 

I kontrast till Moderaternas hållning om ökad valfrihet och mångfald driver 
Socialdemokraterna, genom den socialdemokratiskt framdrivna Reepalu-
utredningen, frågan om ett vinstförbud i välfärden. Det är i praktiken vad 
den utredningen innebär. Socialdemokraterna i Skellefteå är inte sena med 
att följa upp detta genom att i det lokala valmanifestet tala om att 
’vinstjakten i skolan ska stoppas’. 

Skrivningen i lokala valmanifestet väcker många frågor. Inte minnst med 
tanke på Engelska Skolans tilltänkta etablering. Ett friskoleföretag som 
uppenbarligen har gjort vinst. Är detta förenligt med Socialdemokraternas 
lokala valmanifest? Ska Socialdemokraterna stoppa detta lokalt? 

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

- Anser du att en kraftig vinstbegränsning kommer underlätta 
etableringen av nya skolor? 

- Vill du att etableringen av Engelska Skolan ska stoppas?” 
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Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”Idag kan friskolor utan begränsning göra stora vinster på kommunala 
skattemedel som utgör finansiering av friskolor i Sverige. Det förslag som 
lagts fram är ett vinsttak på 7 %. Resterande vinstmarginal ska därmed 
användas i verksamheten.  

Vi har sedan tidigare många företag med internationell verksamhet och på 
gång nya etableringar av internationella företag i Skellefteå. Det har 
funnits önskemål från näringslivet och universiteten om internationella 
skolor under en längre tid. Boliden är ett ex på behov av rekrytering 
internationellt för att klara framtida kompetenser. Northvolts 
etableringsbesked innefattar stort behov av bla ingenjörer från olika delar 
av världen för att klara kompetensförsörjningen. Men efterfrågan är inte 
vinstdrivande friskolor.  

De efterfrågar engelskspråkig undervisning med internationell prägel.” 

Sedan Andreas Löwenhöök (M), Lorents Burman (S), Filip Palukka (V), 
Johan Söderberg (M), Jan-Erik Engman (MP), Andreas Westerberg (L), 
Hans Brettschneider (MP), Charlotta Enqvist (KD), Daniel Ådin (S), Ann 
Åström (S), Bertil Almgren (S) samt Joakim Wallström (V) yttrat sig 
förklaras behandlingen av ärendet avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 224 Dnr KS 2018-000030 754 

Motion av Peter Lindkvist (SD) om att införa en 
metod som handlägger försörjningsstöd som 
heter RPA (6/18) 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Peter Lindkvist (SD) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun följer upp detta projekt med 
Trelleborg och införlivar detta system, kallat RPA, för behandling av 
försörjningsstöd i kommunen. Det system som avses är den så kallade 
”robot” som inom Trelleborgs kommun handlägger försörjningsstöd. 

Socialnämnden beslutade 2018-04-26 § 71 att motionen skall anses som 
besvarad utifrån pågående arbete med en förstudie om nyttovärdering. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  

Inlägg 
Peter Lindkvist (-), Kenneth Fahlesson (S), Jeanette Velander (V) samt 
Hans Brettschneider (MP) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Peter Lindkvist (-) yrkar bifall till motionen. 

Kenneth Fahlesson (S) samt Jeanette Velander (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Peter 
Lindkvists 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 Peter Lindkvists yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 61 ja-röster och 1 nej-röst, 3 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 
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Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 189 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 246 
Socialnämndens protokoll 2018-04-26 § 71 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-03-13 
Motion 6/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Socialnämnden 
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Voteringslista § 224 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
- Peter Lindkvist    X  
C Håkan Andersson  X   
C Kjell Bergmark  X   
C Kurt Vallmark   X   
C Gabriella Rymark  X   
C Maria Sandström  Maria Bernsson X   
C Carina Sundbom Helena Moen X   
KD Charlotta Enqvist   X   
KD Lennart Hägglund Lena Sandberg X   
L Stina Engström   X   
L Håkan Lindh Birgitta Burström X   
L Jens Wennberg  X   
L Andreas Westerberg  X   
L Lars Åhman     X 
M Lenita Hellman  X   
M Anette Lindgren  X   
M Andreas Löwenhöök   X   
M Micaela Löwenhöök   X   
M Henry Andersson  X   
M Johan Söderberg  X   
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman X   
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X   

MP Hans Brettschneider  X   
MP Rune Wästerby  X   
S Robert Ignberg Lars Lundmark X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson Elsy Larsson X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Martin Eliasson   X 
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström  X   
S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark  X   
S Gunilla Lundström  X   
S Anna Lundström  X   
S Evelina Fahlesson   X   
S Kenneth Fahlesson  X   
S Maria Marklund  X   
S Tomas Marklund  X   

Transport 37 1 2 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
S Kamel Mnad   X   
S Anna-Sara Sorsén Fredrik Lundberg X   
S Jasmine Ravaghi  X   
S Emilia Hallin  X   
S Annica Bray Elizabeth Westerlund X   
S Jonas Segerlund  Tomas Andersson X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg Gunnel Sandström X   
S Peter Stensmar  X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg  X   
S Caroline Cercio Lidström  X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström Boel Berggren X   
S Daniel Ådin   X   
S Lorents Burman  X   
S Ann Åström    X   
SD Per Olofsson    X 
V Lina Lindahl Lova Torstensson X   
V Agneta Hansson   X   
V Filip Palukka  X   
V Hans-Erik Wallin   X   
V Joakim Wallström  X   
V Jeanette Velander  X   

Summa: 61 1 3 
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§ 225 Dnr KS 2018-000209 720 

Motion av Peter Lindkvist (-) om införande av 
elektroniska lås inom äldreomsorgen (14/18) 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Peter Lindkvist (-) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun undersöker möjligheten att 
införa elektroniska lås inom äldreomsorgen; samt att, om undersökningen 
ger positiva signaler, det genomförs en försöksverksamhet inom 
äldreomsorgen. 

Socialnämnden beslutade 2018-06-20 § 103 att uttala att socialnämnden 
följer den tekniska förändringen på området och utifrån det anser nämnden 
att motionen är besvarad. Det hänvisas till att det i dag används mekaniska 
nyckelgömmor, och att inför nästa upphandling kommer äldreomsorgen 
undersöka vilka tekniska lösningar som finns och vad som bäst uppfyller 
de krav som ställs på ett nyckelsystem i hemtjänsten. 

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

som besvarad. 

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

Inlägg 
Peter Lindkvist (-) samt Kenneth Fahlesson (S) yttrar sig. 

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

Peter Lindkvist (-) yrkar bifall till motionen 

Kenneth Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 310 
Socialnämndens protokoll 2018-06-20 § 103 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-03-27 
Motion 14/18 
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______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Socialnämnden 
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§ 226 Dnr KS 2018-000253 401 

Motion av Peter Lindkvist (-) om att införa 
tomgångskörningsförbud på Solbackens 
handelsområde och området vid Coop Forum 
(15/18) 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Peter Lindkvist (-) har inkommit med en 
motion i vilken det föreslås att det införs tomgångskörningsförbud med 
åtföljande regelbundna kontroller och att det införs sanktionsavgift vid 
bristande hänsyn (tomgångskörning) på handelsområdena Solbacken och 
Coop Forum. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-05-03 § 105 att avslå motionen. 
Nämnden hänvisar till att det i nu gällande föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö anges att förbränningsmotor i stillastående 
motordrivet fordon inte får hållas igång längre än en minut i område där 
det finns detaljplan eller sammanhållen bebyggelse. När klagomål 
föreligger görs en utredning som kan resultera i åtalsanmälan till åklagare. 
Denne får då avgöra om brott mot föreskrifterna föreligger. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Peter Lindkvist (-), Evelina Fahlesson (S), Jan-Erik Engman (MP) samt 
Hans Brettschneider (MP) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Peter Lindkvist (-) yrkar bifall till motionen 

Evelina Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyreslens förslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Peter 
Lindkvists 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 Peter Lindkvists yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 60 ja-röster och 1 nej-röst, 4 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 190 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 247 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-05-03 § 105 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-11 
Motion 15/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Bygg- och miljönämnden 
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Voteringslista § 226 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
- Peter Lindkvist    X  
C Håkan Andersson  X   
C Kjell Bergmark  X   
C Kurt Vallmark   X   
C Gabriella Rymark  X   
C Maria Sandström  Maria Bernsson X   
C Carina Sundbom Helena Moen X   
KD Charlotta Enqvist   X   
KD Lennart Hägglund Lena Sandberg X   
L Stina Engström     X 
L Håkan Lindh Birgitta Burström X   
L Jens Wennberg  X   
L Andreas Westerberg  X   
L Lars Åhman     X 
M Lenita Hellman  X   
M Anette Lindgren  X   
M Andreas Löwenhöök   X   
M Micaela Löwenhöök   X   
M Henry Andersson  X   
M Johan Söderberg  X   
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman X   
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X   

MP Hans Brettschneider  X   
MP Rune Wästerby  X   
S Robert Ignberg Lars Lundmark X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson Elsy Larsson X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Martin Eliasson   X 
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström  X   
S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark  X   
S Gunilla Lundström  X   
S Anna Lundström  X   
S Evelina Fahlesson   X   
S Kenneth Fahlesson  X   
S Maria Marklund  X   
S Tomas Marklund  X   

Transport 36 1 3 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
S Kamel Mnad   X   
S Anna-Sara Sorsén Fredrik Lundberg X   
S Jasmine Ravaghi  X   
S Emilia Hallin  X   
S Annica Bray Elizabeth Westerlund X   
S Jonas Segerlund  Tomas Andersson X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg Gunnel Sandström X   
S Peter Stensmar  X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg  X   
S Caroline Cercio Lidström  X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström Boel Berggren X   
S Daniel Ådin   X   
S Lorents Burman  X   
S Ann Åström    X   
SD Per Olofsson    X 
V Lina Lindahl Lova Torstensson X   
V Agneta Hansson   X   
V Filip Palukka  X   
V Hans-Erik Wallin   X   
V Joakim Wallström  X   
V Jeanette Velander  X   

Summa: 60 1 3 
 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30  
Kommunfullmäktige 2018-09-25 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 227 Dnr KS 2018-000291 045 

Motion av Peter Lindkvist (-) om att införa ett 
långsiktigt hållbart lånetak för Skellefteå 
kommun inklusive kommunens bolag (18/18) 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Peter Lindkvist (-) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att det införs ett absolut lånetak för Skellefteå 
kommun inklusive kommunens bolag, där en eventuell höjning av 
lånetaket i framtiden måste beslutas av två oberoende kommun-
fullmäktigebeslut med ett kommunalval emellan.  

Kommunledningskontoret anför att kommunens styrning i denna fråga 
framgår av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommun-
fullmäktige reviderade i juni 2018. Där framgår att inlåningen till 
kommunen, exklusive kommunägda bolag, maximalt får uppgå till 40 000 
kronor per invånare. Där framgår också att de kommunägda bolagens 
lånefinansiering ska regleras genom att fullmäktige årligen beslutar om 
låneramar och borgensavgifter för respektive bolag. All inlåning till de 
kommunägda bolagen sker av moderbolaget Skellefteå Stadshus AB och 
får aldrig överstiga de av kommunfullmäktige fastställda låneramarna för 
de kommunägda bolagen. 

Utifrån detta ser kommunledningskontoret inte någon anledning att det tas 
fram ett lånetak för hela kommunkoncernen utan anser att nuvarande 
styrning är tillräcklig. Dialog har också förts med kommunens revisorer 
och där har det inte heller framkommit något förslag/krav på att ett sådant 
lånetak på något sätt skulle förbättra styrningen. 

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

att anse som besvarad. 

2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges 
sida. 

Inlägg 
Peter Lindkvist (-), Lorents Burman (S), Andreas Westerberg (L) samt 
Andreas Löwenhöök (M) yttrar sig. 

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

Peter Lindkvist (-) yrkar bifall till motionen 
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Lorents Burman (S), Andreas Westerberg (L) samt Andreas Löwenhöök 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Peter 
Lindkvists 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 Peter Lindkvists yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 61 ja-röster och 1 nej-röst, 3 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29, § 319 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-17 
Motion 18/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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Voteringslista § 227 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
- Peter Lindkvist    X  
C Håkan Andersson  X   
C Kjell Bergmark  X   
C Kurt Vallmark   X   
C Gabriella Rymark  X   
C Maria Sandström  Maria Bernsson X   
C Carina Sundbom Helena Moen X   
KD Charlotta Enqvist   X   
KD Lennart Hägglund Lena Sandberg X   
L Stina Engström   X   
L Håkan Lindh Birgitta Burström X   
L Jens Wennberg  X   
L Andreas Westerberg  X   
L Lars Åhman     X 
M Lenita Hellman  X   
M Anette Lindgren  X   
M Andreas Löwenhöök   X   
M Micaela Löwenhöök   X   
M Henry Andersson  X   
M Johan Söderberg  X   
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman X   
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X   

MP Hans Brettschneider  X   
MP Rune Wästerby  X   
S Robert Ignberg Lars Lundmark X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson Elsy Larsson X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Martin Eliasson   X 
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström  X   
S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark  X   
S Gunilla Lundström  X   
S Anna Lundström  X   
S Evelina Fahlesson   X   
S Kenneth Fahlesson  X   
S Maria Marklund  X   
S Tomas Marklund  X   

Transport 37 1 2 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
S Kamel Mnad   X   
S Anna-Sara Sorsén Fredrik Lundberg X   
S Jasmine Ravaghi  X   
S Emilia Hallin  X   
S Annica Bray Elizabeth Westerlund X   
S Jonas Segerlund  Tomas Andersson X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg Gunnel Sandström X   
S Peter Stensmar  X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg  X   
S Caroline Cercio Lidström  X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström Boel Berggren X   
S Daniel Ådin   X   
S Lorents Burman  X   
S Ann Åström    X   
SD Per Olofsson    X 
V Lina Lindahl Lova Torstensson X   
V Agneta Hansson   X   
V Filip Palukka  X   
V Hans-Erik Wallin   X   
V Joakim Wallström  X   
V Jeanette Velander  X   

Summa: 61 1 2 
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§ 228 Dnr KS 2018-000303 310 

Motion av Carina Sundbom (C) om 
cykelfrämjande åtgärder för året runt-cyklister 
(19/18) 
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 
Motionen bordläggs till sammanträdet 2018-11-13. 

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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§ 229 Dnr KS 2018-000332 614 

Motion av Birgitta Burström (L) om ett 
skiduniversitet i Skellefteå (21/18) 
Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Birgitta Burström (L) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att Skellefteå ansöker om att få 
starta ett skiduniversitet. 

Kommunledningskontoret anför att i dagsläget samverkar Svenska 
Skidförbundet med fyra universitet och högskolor som erbjuder anpassade 
studier för skidåkare som vill kombinera högskole- och universitetsstudier 
med sin elitsatsning. Behovet av studieplatser för dessa åkare är därmed 
redan väl tillgodosett och förutsättningar för att starta en ny högskola i 
Skellefteå saknas. 

De åkare som tränar och studerar vid respektive universitet/högskola tävlar 
trots detta för sin hemmaklubb, vilket innebär att Skellefteå Skidklubb inte 
skulle få fler elitåkare även om det fanns studiemöjligheter för dessa på 
Campus Skellefteå. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Birgitta Burström (L) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Birgitta Burström (L) yrkar att Skellefteå kommun skall inleda ett 
påverkansarbete för att etablera ett skiduniversitet i Skellefteå. 

Lorents Burman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Birgitta 
Burströms 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 Birgitta Burströms yrkande röstar nej”. 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 48 ja-röster och 14 nej-röster, 1 ledamot avstår från 
att rösta, 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 278 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-21 
Motion 21/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
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Voteringslista § 229 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår Frånv 
- Peter Lindkvist   X    
C Håkan Andersson   X   
C Kjell Bergmark   X   
C Kurt Vallmark    X   
C Gabriella Rymark   X   
C Maria Sandström  Maria Bernsson  X   
C Carina Sundbom Helena Moen X    
KD Charlotta Enqvist    X   
KD Lennart Hägglund Lena Sandberg X    
L Stina Engström    X   
L Håkan Lindh Birgitta Burström  X   
L Jens Wennberg   X   
L Andreas Westerberg   X   
L Lars Åhman    X   
M Lenita Hellman  X    
M Anette Lindgren   X   
M Andreas Löwenhöök      X 
M Micaela Löwenhöök    X   
M Henry Andersson    X  
M Johan Söderberg   X   
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman X    
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X    

MP Hans Brettschneider  X    
MP Rune Wästerby  X    
S Robert Ignberg Lars Lundmark X    
S Iosif Karambotis  X    
S Åsa Karlsson Elsy Larsson X    
S Pierre Lidström  X    
S Robert Eskelinen  X    
S Daniel Enwall Raija Melender X    
S Bertil Almgren  X    
S Börje Lindström  X    
S Anna-Britta Lundberg  X    
S Carina Lundmark  X    
S Gunilla Lundström  X    
S Anna Lundström  X    
S Evelina Fahlesson   X    
S Kenneth Fahlesson  X    
S Maria Marklund  X    
S Tomas Marklund  X    

Transport 24 14 0 1 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår Frånv 
S Kamel Mnad   X    
S Anna-Sara Sorsén  X    
S Jasmine Ravaghi  X    
S Emilia Hallin  X    
S Annica Bray Elizabeth Westerlund X    
S Jonas Segerlund  Tomas Andersson X    
S Valter Stenberg  X    
S Fredrik Stenberg Gunnel Sandström X    
S Peter Stensmar  X    
S Staffan Asplund  X    
S Tomas Teglund  X    
S Helen Englund Åberg  X    
S Caroline Cercio Lidström  X    
S Erik Vikström  X    
S Ola Burström Boel Berggren X    
S Daniel Ådin   X    
S Lorents Burman  X    
S Ann Åström    X    
SD Per Olofsson     X 
V Lina Lindahl Lova Torstensson X    
V Agneta Hansson   X    
V Filip Palukka  X    
V Hans-Erik Wallin   X    
V Joakim Wallström  X    
V Jeanette Velander  X    

Summa: 48 14 1 2 
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§ 230 Dnr KS 2018-000333 330 

Motion av Birgitta Burström (L) om 
sommarcafé vid Svandammen (22/18) 
Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Birgitta Burström (L) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att det byggs ett sommarcafé vid 
Svandammen eller i närheten, kanske ett byggprojekt för skolan samt 
sommarjobb för ungdom. 

Kommunledningskontoret anför att det i dagsläget redan finns två 
permanenta och ett sommarcafé på Nordanåområdet. Därtill har ett antal 
nya caféer i privat regi startats de senaste åren. Kostnaden för att 
återuppbygga ett nytt café som skulle vara helt fristående från annan 
verksamhet skulle bli hög och därmed även driftskostnaderna. Att driva 
caféverksamhet i kommunal regi skulle innebära en osund konkurrens 
gentemot den privata marknaden vilket också strider mot det av 
kommunfullmäktige fastställda näringslivspolitiska programmet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Birgitta Burström (L) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 279 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-04 
Motion 22/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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§ 231 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 
Motionen bordläggs till sammanträdet 2018-11-13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 313 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-04 
Motion 24/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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§ 232 Dnr KS 2018-000476 720 

Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina 
Sundbom (C), Andreas Westerberg (L) och 
Charlotta Enqvist (KD) om att stimulera 
byggandet av trygghetslägenheter (36/18) 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M), Carina 
Sundbom (C), Andreas Westerberg (L) och Charlotta Enqvist (KD) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun pekar ut 
tomter som i detaljplanen reserveras för trygghetsboenden; att de utpekade 
tomterna ska innefatta attraktiva platser runt om i kommunens olika delar; 
att kommunen säljer tomterna genom ett särskilt anbudsförfarande där den 
fastighetsägare som kan erbjuda flest eller bäst trygghetsboende inom rätt 
tid vinner anbudet; samt att kommunen säljer respektive tomt för en krona 
styck till den fastighetsägare som vinner respektive anbudsförfarande. 

Kommunledningskontoret anför att Skellefteå kommun har ett antal färdiga 
tomter för flerfamiljshusbebyggelse i kommunens olika tätorter, och även i 
många byar med teknisk försörjning och kommersiell service. Det påpekas 
även att priserna på befintlig tomtmark för flerfamiljsbostäder utanför 
centralorten har kommunen inte förändrats sedan 1990-talet och utgör i dag 
mindre än en procent av byggkostnaden. Andra kommuner med lågt 
byggande har också försökt öka byggandet med subventionerade tomter. 
Men i de allra flesta fall har den stimulansen inte hjälpt eftersom övriga 
kostnader är betydligt högre och den ekonomiska risken minskar inte 
nämnvärt genom åtgärden med lågt tomtpris. Kommunledningskontoret 
föreslår därför att en satsning görs på ökad marknadsföring av befintliga 
planer och tomter. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29, § 314 att uppdra till 
kommunledningskontoret att utöka marknadsföringen av befintliga planer 
och tomter. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Andreas Westerberg (L), Kjell Bergmark (C), Birgitta Burström (L), 
Charlotta Enqvist (KD) samt Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. Lenita Hellman (M), Anette 
Lindgren (M), Micaela Löwenhöök (M), Henry Andersson (M), Johan 
Söderberg (M), Håkan Andersson (C), Kurt Vallmark (C), Gabriella 
Rymark (C), Maria Bernsson (C), Helena Moen (C), Stina Engström (L), 
Jens Wennberg (L), Lars Åhman (L)  samt Lena Sandberg (KD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Andreas Westerbergs m fl yrkande. 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Inlägg 
Andreas Westerberg (L), Kjell Bergmark (C), Birgitta Burström (L), 
Evelina Fahlesson (L), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP), 
Andreas Löwenhöök (M), Kenneth Fahlesson (S) samt Joakim Wallström 
(S) yttrar sig.  

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Andreas Westerberg (L), Kjell Bergmark (C), Birgitta Burström (L), 
Charlotta Enqvist (KD) samt Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Evelina Fahlesson (S) samt Kennet Fahlesson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
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”. 

Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 44 ja-röster och 19 nej-röster, 1 ledamot avstår, 1 
ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna 
paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 314 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-28 
Motion 36/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Kommunledningskontoret/samhällsbyggnad 
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Voteringslista § 232 

Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår Frånv 
- Peter Lindkvist     X  
C Håkan Andersson   X   
C Kjell Bergmark   X   
C Kurt Vallmark    X   
C Gabriella Rymark   X   
C Maria Sandström  Maria Bernsson  X   
C Carina Sundbom Helena Moen  X   
KD Charlotta Enqvist    X   
KD Lennart Hägglund Lena Sandberg  X   
L Stina Engström    X   
L Håkan Lindh Birgitta Burström  X   
L Jens Wennberg   X   
L Andreas Westerberg   X   
L Lars Åhman    X   
M Lenita Hellman   X   
M Anette Lindgren   X   
M Andreas Löwenhöök    X   
M Micaela Löwenhöök    X   
M Henry Andersson   X   
M Johan Söderberg   X   
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman X    
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X    

MP Hans Brettschneider  X    
MP Rune Wästerby  X    
S Robert Ignberg Lars Lundmark X    
S Iosif Karambotis  X    
S Åsa Karlsson Elsy Larsson X    
S Pierre Lidström  X    
S Robert Eskelinen  X    
S Daniel Enwall Raija Melender X    
S Bertil Almgren  X    
S Börje Lindström  X    
S Anna-Britta Lundberg  X    
S Carina Lundmark  X    
S Gunilla Lundström  X    
S Anna Lundström  X    
S Evelina Fahlesson   X    
S Kenneth Fahlesson  X    
S Maria Marklund  X    
S Tomas Marklund  X    

Transport 20 19 1 0 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår Frånv 
S Kamel Mnad   X    
S Anna-Sara Sorsén  X    
S Jasmine Ravaghi  X    
S Emilia Hallin  X    
S Annica Bray Elizabeth Westerlund X    
S Jonas Segerlund  Tomas Andersson X    
S Valter Stenberg  X    
S Fredrik Stenberg Gunnel Sandström X    
S Peter Stensmar  X    
S Staffan Asplund  X    
S Tomas Teglund  X    
S Helen Englund Åberg  X    
S Caroline Cercio Lidström  X    
S Erik Vikström  X    
S Ola Burström Boel Berggren X    
S Daniel Ådin   X    
S Lorents Burman  X    
S Ann Åström    X    
SD Per Olofsson     X 
V Lina Lindahl Lova Torstensson X    
V Agneta Hansson   X    
V Filip Palukka  X    
V Hans-Erik Wallin   X    
V Joakim Wallström  X    
V Jeanette Velander  X    

Summa: 44 19 1 1 
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§ 233 Dnr KS 2017-000713 720 

Motion av Andreas Westerberg (L), Stina 
Engström (L), Håkan Lindh (L), Jens Wennberg 
(L) och Lars Åhman (L) om att underlätta för 
anhöriga till äldre att frivilligt vårda (53/17) 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Westerberg (L), Stina Engström 
(L), Håkan Lindh (L), Jens Wennberg (L) och Lars Åhman (L) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås  

• att förbättra återhämtningen för anhöriga och närstående som 
vårdar äldre genom att införa avgiftsfri avlastning på upp till 20 
timmar/månad enligt vad som anförs i motionen; att regelbundet 
inbjuda anhöriga/närstående som vårdar äldre till träffar kring 
diagnos/behandling, rättigheter samt välfärdsteknik som underlättar 
vardagslivet enligt vad som anförs i motionen  

• att skaffa kunskap om anhörigas/närståendes behov i Skellefteå 
kommun liksom särskilt utsatta grupper för att kunna återkomma 
med riktade förslag  

• att sprida förståelse för och utbildning i anhörigperspektivet till fler 
i personalen enligt vad som anförs i motionen  

• att fördjupa samarbetet med civilsamhället för att skapa fler 
kontaktytor på fler orter i kommunen enligt vad som anförs i 
motionen  

• att fortsätta arbetet med att närmare samarbeta med landstinget för 
att tidigt nå anhöriga med information och stöd enligt vad som 
anförs i motionen 

• att Skellefteå kommun går med i nätverket Arbetsgivare för 
anhöriga eller på annat sätt stärker sin position som 
anhörig/närståendevänlig arbetsgivare enligt vad som anförs i 
motionen. 

Socialnämnden beslutade 2018-06-01 § 89 att uppdra till socialkontoret att 
kartlägga anhörigas och närståendes behov av stöd, ett uppdrag som skall 
redoviss till nämnden under 2018. Nämnden beslutade även att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå förslaget om att gå med i nätverket 
”Arbetsgivare för anhöriga” samt att i övrigt anse motionen som besvarad. 

Under debatten påpekas att socialnämnden fattade ett antal beslut, varför 
ordet ”yttrande” i punkten 2 i arbetsutskottets förslag bör bytas ut mot 
”beslut”. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen avslås i den del som handlar att bli medlem i nätverket 

”Arbetsgivare för anhöriga”. 

2. Motionen är, med hänvisning till socialnämndens beslut, i övriga delar 
att betrakta som besvarad. 

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

Reservation 
Lars Åhman (L) samt Andreas Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. Birgitta Burström (L), Stina Engström (L) 
samt Jens Wennberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars 
Åhmans m fl yrkande. 
 
Inlägg 
Lars Åhman (L), Kenneth Fahlesson (S), Lena Sandberg (KD), Jeanette 
Velander (V), Andreas Westerberg (L), Håkan Andersson (C), Joakim 
Wallström V), Anette Lindgren (M) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås i den del som handlar att bli 
medlem i nätverket ”Arbetsgivare för anhöriga”; motionen är, med 
hänvisning till socialnämndens yttrande, i övriga delar att betrakta som 
besvarad; samt att motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Lars Åhman (L) samt Andreas Westerberg (L) yrkar bifall till motionen. 

Kenneth Fahlesson (L) samt Iosif Karambotis (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Lars 
Åhmans 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 Lars Åhmans m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 55 ja-röster och 8 nej-röster, 2 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 309 
Socialnämndens protokoll 2018-06-01 § 89 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-03-27 
Motion 53/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
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Voteringslista § 233 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
- Peter Lindkvist    X  
C Håkan Andersson  X   
C Kjell Bergmark  X   
C Kurt Vallmark   X   
C Gabriella Rymark  X   
C Maria Sandström  Maria Bernsson X   
C Carina Sundbom Helena Moen X   
KD Charlotta Enqvist    X  
KD Lennart Hägglund Lena Sandberg  X  
L Stina Engström    X  
L Håkan Lindh Birgitta Burström  X  
L Jens Wennberg   X  
L Andreas Westerberg   X  
L Lars Åhman    X  
M Lenita Hellman  X   
M Anette Lindgren  X   
M Andreas Löwenhöök   X   
M Micaela Löwenhöök   X   
M Henry Andersson  X   
M Johan Söderberg  X   
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman X   
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X   

MP Hans Brettschneider  X   
MP Rune Wästerby  X   
S Robert Ignberg Lars Lundmark   X 
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson Elsy Larsson X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Raija Melender X   
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström  X   
S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark  X   
S Gunilla Lundström  X   
S Anna Lundström  X   
S Evelina Fahlesson   X   
S Kenneth Fahlesson  X   
S Maria Marklund  X   
S Tomas Marklund  X   

Transport 31 8 1 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
S Kamel Mnad   X   
S Anna-Sara Sorsén  X   
S Jasmine Ravaghi  X   
S Emilia Hallin  X   
S Annica Bray Elizabeth Westerlund X   
S Jonas Segerlund  Tomas Andersson X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg Gunnel Sandström X   
S Peter Stensmar  X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg  X   
S Caroline Cercio Lidström  X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström Boel Berggren X   
S Daniel Ådin   X   
S Lorents Burman  X   
S Ann Åström    X   
SD Per Olofsson    X 
V Lina Lindahl Lova Torstensson X   
V Agneta Hansson   X   
V Filip Palukka  X   
V Hans-Erik Wallin   X   
V Joakim Wallström  X   
V Jeanette Velander  X   

Summa: 55 8 2 
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§ 234 Dnr KS 2018-000413 111 

Indelning av valdistrikt inför val till 
Europaparlamentet 2019 
Sammanfattning  
Valnämnden beslutade 2018-05-16 § 36 att föreslå förändringar i 
Skellefteå kommuns indelning i valdistrikt. Då förandringen avser val till 
Europaparlamentet 2019 berörs inte kommunens valkretsindelning, detta 
eftersom hela landet utgör en valkrets vid valet ifråga.  

Vallagen säger att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade och att valdistrikten får vara mindre eller större endast om 
det finns särskilda skäl. I Skellefteå kommun finns totalt 10 valdistrikt som 
har färre än 1000 röstberättigade. Valnämnden bedömer att ett antal av 
dessa inte uppfyller kraven på särskilda skäl. Därför föreslås en justering 
som innebär att antalet valdistrikt minskar från 49 till 45 och att 
kommunen därmed endast har 4 valdistrikt med färre än 1000 
röstberättigade och inget med fler än 2000. För de fyra valdistrikt som 
finns kvar med färre än 1000 röstberättigade finns särskilda skäl. 

Valnämnden bedömer att förslaget inte innebär försämringar för invånarna 
i berörda valdistrikt. Förslaget innebär att valmyndighetens 
rekommendationer om utformning av valdistrikt tillämpas. 

Länsstyrelsen fattar beslut om indelning i valdistrikt på förslag av 
kommunfullmäktige. Länsstyrelsen måste fatta sådant beslut senast 1 
december året innan ordinarie valår för att gälla vid nästa val. 
Kommunfullmäktige lämnar sitt förslag till länsstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Indelning i valdistrikt fastställs enligt Valnämndens beslut 

 2018-05-16 § 36. 

2. Beslutet gäller från och med 2018-12-01. 

Inlägg 
Lorents Burman (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att indelning i valdistrikt fastställs enligt 
Valnämndens beslut 2018-05-16 § 36; samt att beslutet gäller från och med 
2018-12-01. 

Lorents Burman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 300 
Valnämndens protokoll 2018-05-16 § 36 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-04-16 med bilagor 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Valnämnden 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
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§ 235 Dnr KS 2018-000592 609 

Avveckling av Brännanskolan som skolenhet i 
Skellefteå kommuns regi samt försäljning av 
fastigheten Skolan 14 (f d Brännanskolan) 
Sammanfattning  
Nämnden för support och lokalers arbetsutskott beslutade 2018-06-07 § 26 
att föreslå kommunstyrelsen att 4-avdelningsförskolan på Brännanskolan 
inte byggs, att föreslå kommunstyrelsen att 4-avdelningsförskolan på 
Prästbordet inte byggs samt att medel för en 8-10 avdelningsförskola på 
Brännanområdet inarbetas i kommande investeringsplan. 

Bakgrunden till förslaget är att enligt beslutad investeringsbudget skall 
Brännanskolan anpassas från en högstadieskola till en F-3 skola samt att en 
ny 4-avdelningsförskola skall tillskapas. Den kostnadsberäkning som låg 
till grund för investeringsbudgeten har visat sig vara felaktig, bland annat 
på grund av resultatet av en geoteknisk undersökning av området. 

Efter att nämnden för support och lokalers arbetsutskott behandlade 
ärendet har förutsättningarna förändrats. Internationella Engelska Skolan 
AB, som sedan tidigare har visat intresse för en etablering i Skellefteå, har 
uttryckt önskemål om att förvärva Brännanskolan och använda den för 
skolverksamhet. Förhandlingar mellan Skellefteå kommun och 
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har ägt rum, och det har 
konstaterats att förutsättningar föreligger för en överenskommelse.  

Eftersom Brännanskolan i dag är en skolenhet med Skellefteå kommun 
som huvudman är en förutsättning för att någon annan ska kunna bedriva 
undervisning i lokalerna att Brännanskolan avvecklas som skolenhet i 
kommunal regi. Detta förhindrar inte att det sedan bedrivs 
undervisningsverksamhet i lokalerna, men huvudmannaskapet kommer 
inte att åvila Skellefteå kommun. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner att 
Brännanskolan upphör som skolenhet i regi av Skellefteå kommun. Detta 
innebär att begäran från nämnden för support och lokalers arbetsutskott 
avskrivs, samt att ändringar måste göras i redan beslutad investerings-
budget. Det sistnämnda är en fråga för kommunstyrelsen att beakta i 
kommande budgetarbete, under förutsättning av att kommunfullmäktige 
beslutar om avveckling. 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om avveckling har 
Skellefteå kommun inget behov av fastigheten där Brännanaskolan var 
inhyst. Skellefteå Industrihus AB har framfört önskemål om att förvärva 
densamma, i syfte att hyra ut den till Internationella Engelska Skolan AB.  
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Köpesumman har fastställts till 23 miljoner kronor, vilket innebär att 
kommunen dels får täckning för fastighetens bokförda värde, dels får 
kompensation för nedlagda kostnader i samband med förberedelser för 
ombyggnad i enlighet med investeringsplan 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Brännanskolans avveckling som skolenhet i Skellefteå kommuns regi 

under våren 2019 godkänns. 
 

2. Fastigheten Skolan 14 (f d Brännanskolan) försäljs till Skellefteå 
Industrihus AB för en köpesumma på 23 miljoner kronor. 

3. Kommunstyrelsen skall återkomma med förslag till eventuella 
förändringar av investeringsbudget 2019 samt kommande 
investeringsplan 2020 – 2024. 

 
Reservation 
Maria Bernsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Håkan Andersson (C), Kjell Bergmark (C), Kurt Vallmark (C), 
Gabriella Rymark (C) samt Helena Moen (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Maria Bernssons yrkande. 

Inlägg 
Maria Bernsson (C), Maria Marklund (S), Agneta Hansson (V), Andreas 
Löwenhöök (M) samt Tomas Teglund (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Brännanskolan avveckling som skolenhet i 
Skellefteå kommuns regi under våren 2019 godkänns; att fastigheten 
Skolan 14 (f d Brännanskolan) försäljs till Skellefteå Industrihus AB för en 
köpesumma på 23 miljoner kronor; samt att kommunstyrelsen skall 
återkomma med förslag till eventuella förändringar av investeringsbudget 
2019 samt kommande investeringsplan 2020 – 2024. 

Maria Bernsson (C) yrkar att punkten tre i kommunastyrelsens förslag 
formuleras ”kommunstyrelsen skall återkomma med förslag till eventuella 
förändringar av investeringsbudget 2019 samt kommande investeringsplan 
2020 – 2024. Inriktningen ska vara en 4-avdelningsförskola på Prästbordet 
och en 6-avdelningsförskola på Brännan.” 

Maria Marklund (S), Agneta Hansson (V), Andreas Löwenhöök (M) samt 
Tomas Teglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 54  
Kommunfullmäktige 2018-09-25 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Maria 
Bernssons 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 Maria Bernssons yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 51 ja-röster och 8 nej-röster, 4 ledamöter avstår från 
att rösta, 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
För- och grundskolenämndens protokoll 2018-09-19 § 126 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-13, § 322 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-24 
Nämnden för support och lokalers arbetsutskotts protokoll 2018-06-07  
§ 26 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Nämnden för support och lokaler 
Skellefteå Industrihus AB 
För- och grundskolenämnden 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Budget och bokslut 
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Voteringslista § 235 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår Frånv 
- Peter Lindkvist      X 
C Håkan Andersson   X   
C Kjell Bergmark   X   
C Kurt Vallmark    X   
C Gabriella Rymark   X   
C Maria Sandström  Maria Bernsson  X   
C Carina Sundbom Helena Moen  X   
KD Charlotta Enqvist    X   
KD Lennart Hägglund Lena Sandberg  X   
L Stina Engström   X    
L Håkan Lindh Birgitta Burström X    
L Jens Wennberg  X    
L Andreas Westerberg  X    
L Lars Åhman   X    
M Lenita Hellman  X    
M Anette Lindgren  X    
M Andreas Löwenhöök   X    
M Micaela Löwenhöök   X    
M Henry Andersson  X    
M Johan Söderberg  X    
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman X    
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X    

MP Hans Brettschneider  X    
MP Rune Wästerby  X    
S Robert Ignberg Lars Lundmark X    
S Iosif Karambotis  X    
S Åsa Karlsson Elsy Larsson X    
S Pierre Lidström  X    
S Robert Eskelinen  X    
S Daniel Enwall Raija Melender X    
S Bertil Almgren  X    
S Börje Lindström  X    
S Anna-Britta Lundberg  X    
S Carina Lundmark  X    
S Gunilla Lundström  X    
S Anna Lundström  X    
S Evelina Fahlesson   X    
S Kenneth Fahlesson  X    
S Maria Marklund  X    
S Tomas Marklund  X    

Transport 31 8 0 1 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår Frånv 
S Kamel Mnad     X  
S Anna-Sara Sorsén  X    
S Jasmine Ravaghi  X    
S Emilia Hallin    X  
S Annica Bray Elizabeth Westerlund X    
S Jonas Segerlund  Tomas Andersson X    
S Valter Stenberg  X    
S Fredrik Stenberg Gunnel Sandström X    
S Peter Stensmar  X    
S Staffan Asplund  X    
S Tomas Teglund  X    
S Helen Englund Åberg  X    
S Caroline Cercio Lidström  X    
S Erik Vikström  X    
S Ola Burström Boel Berggren X    
S Daniel Ådin     X  
S Lorents Burman  X    
S Ann Åström    X    
SD Per Olofsson     X 
V Lina Lindahl Lova Torstensson X    
V Agneta Hansson   X    
V Filip Palukka  X    
V Hans-Erik Wallin   X    
V Joakim Wallström  X    
V Jeanette Velander    X  

Summa: 51 8 4 2 
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§ 236 Dnr KS 2018-000505 014 

Ansvaret för regional kollektivtrafik i 
kommande regionkommun 
Sammanfattning  
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten utgör idag en del av 
regionförbundet Region Västerbotten. Från och med 2019 upphör Region 
Västerbotten då landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret och 
bildar region. Då regionförbundet avvecklas behöver den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten organiseras i annan form. Kommunerna i länet 
och landstinget har ännu inte kommit överens om hur den regionala 
kollektivtrafiken ska organiseras från och med 2019-01-01. 

Region Västerbotten föreslår därför att länets kommuner tar ställning till 
följande punkter:  

• Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
Västerbottens län övertas av regionkommunen Region Västerbotten 
från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. 

• Godkänna att Regionförbundet Västerbottens läns ägaransvar i 
Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i Norr 
AB och del i Samtrafiken i Sverige AB och Norrtåg AB överlåts till 
regionkommunen Region Västerbotten under en övergångsperiod. 

• Godkänna att Regionförbundets i Västerbottens län delägaransvar i 
AB Transitio överlåts till regionkommunen Region Västerbotten 
under en övergångsperiod. 

• Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med 
regionkommunen ta fram ett förslag till långsiktig lösning på 
organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
Västerbottens län och återkomma till fullmäktige med förslag till 
beslut. 

Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens förbundsfullmäktige  
2018-11-29. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå kommun godkänner att ansvaret för den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län övertas av 
regionkommunen Region Västerbotten från och med 2019-01-01 och 
under en övergångsperiod. 

2. Skellefteå kommun godkänner att Regionförbundet Västerbottens läns 
ägaransvar i Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen 
Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken i Sverige AB och Norrtåg 
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AB överlåts till regionkommunen Region Västerbotten under en 
övergångsperiod. 

3. Skellefteå kommun godkänner att Regionförbundets i Västerbottens län 
delägaransvar i AB Transitio överlåts till regionkommunen Region 
Västerbotten under en övergångsperiod. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med regionkommunen 
ta fram ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av 
regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län och 
återkomma till fullmäktige med förslag till beslut. 

5. Skellefteå kommun påpekar att den långsiktiga lösningen inte enbart 
omfattar organisation utan även måste omfatta ekonomiska 
förutsättningar, med hänvisning till kommunens tidigare 
ställningstagande i frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 304 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-14 
Region Västerbottens skrivelse 2018-07-11 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Region Västerbotten 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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§ 237 Dnr KS 2018-000458 050 

För- och nackdelar med finansiell leasing för 
hela kommunkoncernen jämfört med egna 
förvärv av personbilar 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-30 § 180 att uppdra till 
kommunstyrelsen att utreda för- och nackdelar med finansiell leasing för 
hela kommunkoncernen jämfört med egna förvärv av personbilar. 

Kommunledningsuppdraget har utrett frågan och anför följande: 

Nuläge 
Under 2017 har Skellefteå Industrihus AB leasat 6 personbilar. Inom 
Skellefteå Kraft köps bilar in till moderbolaget Skellefteå Kraft AB och i 
bolaget finns för närvarande drygt 100 personbilar. De flesta av dessa 
leasas ut till dotterbolagen och därmed utnyttjas möjligheten att ta del av 
momseffekterna vid leasing. 

Skelleftebostäder AB anskaffade fyra bilar under 2017. I övriga bolag 
finns bilar som köpts under tidigare år. 

Fördelar med leasing 
Den stora fördelen med leasing av personbilar är att 50 % av ingående 
moms på leasingavgiften är avdragsgill. Om bilen i stället köps är ingen 
del av momsen avdragsgill. En annan fördel kan vara att bolagen inte 
ianspråktar låneutrymme eller belastar balansräkningen. Under rådande 
ränteläge är dessutom räntan på leasingavtal lägre än snitträntan i 
stadshuskoncernens låneportfölj.   

Fördelar vid köp 
Ett ägande kan vara mera flexibelt än ett leasingavtal med lång löptid vid 
exempelvis verksamhetsförändringar eller vid en snabb teknikutveckling. 

Om bolaget har en överlikviditet kan en investering innebära en billigare 
finansiering. Denna ska då ställas mot den moms som inte är avdragsgill.  

Kommunledningskontoret anför därför att med hänsyn till momseffekter 
rekommenderas leasing att tillämpas vid anskaffning av personbilar och 
andra fordon inom Skellefteå kommunkoncern, samt att Skellefteå 
kommuns finanspolicy ändras utifrån detta. Förslaget om ändring av 
finanspolicy behandlas i ett särskilt ärende. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Med hänsyn till momseffekter rekommenderas leasing att tillämpas vid 
anskaffning av personbilar och andra fordon inom Skellefteå 
kommunkoncern.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 280 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-30 § 180 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Nämnden för support och lokaler 
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§ 238 Dnr KS 2018-000475 040 

Ändring av Skellefteå kommuns finanspolicy 
avseende leasing 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-30 § 180 att uppdra till 
kommunstyrelsen att utreda för- och nackdelar med finansiell leasing för 
hela kommunkoncernen jämfört med egna förvärv av personbilar. 
Kommunledningsuppdraget har utrett frågan och funnit att med hänsyn till 
momseffekter rekommenderas leasing att tillämpas vid anskaffning av 
personbilar och andra fordon inom Skellefteå kommunkoncern. 
Utredningen behandlas i ett separat ärende. 

Utifrån detta föreslår kommunledningskontoret att Skellefteå kommuns 
finanspolicy ändras under rubriken Leasing till: Leasing jämställs med 
inlåning och omfattas av reglerna i denna finanspolicy. Huvudregeln är att 
leasing inte är tillåtet. Med hänsyn till momseffekter rekommenderas 
leasing att tillämpas vid anskaffning av personbilar och andra fordon. 
Avsteg kan undantagsvis ske för operationell leasing av inventarier av 
mindre värde. I beslutsprocessen ska leasing hanteras på samma sätt som 
en investering. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommuns finanspolicy ändras enligt kommunledningskontorets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 281 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-30 § 180 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Nämnden för support och lokaler 
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§ 239 Dnr KS 2018-000526 045 

Bekräftelse av borgensförbindelse med mera 
för Kommuninvest i Sverige AB 
Sammanfattning  
Skellefteå kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, 
föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att 
Kommuninvest ska få bästa möjliga kreditvillkor har samtliga medlemmar 
tecknat en solidarisk borgensförbindelse. Ett borgensåtagande är enligt lag 
giltigt i tio år och giltighetstiden för Skellefteå kommuns borgensåtagande 
kommer inom kort att löpa ut. 

Kommunledningskontoret, ekonomi och finans, föreslår därför att 
kommunfullmäktige fattar beslut som bekräftar att borgensförbindelsen 
alltjämt är gällande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

1993-11-30 (”Borgensförbindelsen”), vari Skellefteå kommun åtagit 
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Skellefteå kommun genom att 
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande 
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Skellefteå kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Skellefteå kommun den 2011-10-11, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Skellefteå kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Skellefteå kommun oktober 2011-10-11, vari Skellefteå kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller. 

4. Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman samt ekonomichef 
Samuel Lundqvist utses att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 292 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-09 
Skrivelse från Kommuninvest 2018-06-19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommuninvest 
Kommunstyrelsens ordförande 
Ekonomichefen 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 240 Dnr KS 2018-000511 006 

Sammanträdesplan 2019 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanfattning  
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till sammanträdesplan 
2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige.  

Under ärendets behandling påpekas att det föreslagna datumet för 
kommunfullmäktige i februari sammanfaller med planeringat datum för 
kommande regionfullmäktige, varför kommunfullmäktiges sammanträde 
bör senareläggas till onsdag samma vecka. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2019 fastställs enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 315 
Förslag till sammanträdesplan 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Skellefteå Stadshus AB 
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§ 241 Dnr KS 2018-000382 106 

Medgivande till beslut om övertagande av 
Umeå Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå 
Biotech Incubator AB 
Sammanfattning  
Umeå Biotech Incubator AB (UBI) är ett helägt dotterbolag till Uminova 
Innovation AB. Uminova Innovation AB ägs av  

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)  

- SLU Holding AB (8,46 %)  

- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)  

- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)  

- Västerbottens läns landsting (8,04 %)  

Region Västerbottens förbundsstyrelse har föreslagit förbundsfullmäktige 
besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova 
Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 
040 kronor.  

Enligt Region Västerbottens förbundsordning, § 22, får Regionförbundet 
Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva 
andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande.  

Region Västerbotten önskar därför besked om Skellefteå kommun 
godkänner Region Västerbottens övertagande av Uminova Innovation 
AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot föreslaget övertagande 
av aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommun medger att Region Västerbottens övertar 
aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator 
AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 303 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-29 
Region Västerbottens skrivelse 2018-04-18 
______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Region Västerbotten 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 67  
Kommunfullmäktige 2018-09-25 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 242 Dnr KS 2018-000504 107 

Överlämnande av bolag till följd av likvidation 
av Regionförbundet i Västerbottens län 
Sammanfattning  
Riksdagen beslutade 2018-06-19 att Västerbottens läns landsting övertar 
det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från och med 2019-
01-01. Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, 
Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av 
Länsstyrelsen i Västerbottens län förs samman i en gemensam organisa-
tion. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som 
organisation.  

Som en följd av detta avser Västerbottens läns landsting (under namnet 
Region Västerbotten från och med den 2019-01-01) att överta Region-
förbundet i Västerbottens läns innehav av aktier i vissa bolag, bland annat 
Västerbottens museum AB,samt Västerbottensteatern AB,. 

Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i särskild 
ordning och behandlas inte i detta ärende. Detta gäller Länstrafiken i 
Västerbotten AB och dess hel- och delägda bolag; Bussgods i Norr AB, 
Norrtåg AB, samt Samtrafiken i Sverige AB. 

I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår det 
att medlemmarna måste godkänna överförandet av aktierna i bolagen. I 
enlighet med beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt att 
förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 2018-
12-31 överförs till den nya regionkommunen. För att förtydliga processen 
kring bolagen ombedes nu medlemskommunerna fatta beslut gällande 
bolagen. För Skellefteå kommuns del pekas särskilt på att aktierna i 
Skellefteå museum AB samt Västerbottensteatern AB inte utan 
kommunens godkännande får överlåtas till annan part. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundet i Västerbottens län 
överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele 
AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern 
AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net 
Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå 
Biotech Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns landsting inför 
bildandet av regionkommun, i enlighet med tidigare fattat beslut om 
hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-92 § 302 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-01 
Region Västerbottens skrivelse 2018-07-12 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Region Västerbotten 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Kraft AB 
Skellefteå Museum AB 
Västerbottensteatern AB 
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§ 243 Dnr KS 2018-000499 107 

Nytt ägardirektiv för Nolia AB 
Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2018-05-22 § 41 att föreslå 
kommunfullmäktige anta nytt ägardirektiv för Nolia AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektiv för Nolia AB fastställs enligt Skellefteå Stadshus ABs förslag 
2018-05-22 § 41. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 305 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB protokoll 2018-05-22 § 41 
Förslag till ägardirektiv 
 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Nolia AB 
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§ 244 Dnr KS 2018-000371 106 

Årsredovisning 2017 inklusive 
revisionsberättelse, Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö 
Sammanfattning  
Enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 
förbundsmedlemmar var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet för varje enskilt års förvaltning och räkenskaper.  

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö översänder förbundets 
årsredovisning för 2017, revisionsberättelser samt revisionsrapporter. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelsen för samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö beviljas 
ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning och räkenskaper. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 277 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös skrivelse 2018-05-07 med 
bilagor 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
Norsjö kommun 
Landstinget i Västerbottens län 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 245 Dnr KS 2018-000472 003 

Revidering av reglemente för rådet för 
förebyggande av funktionshinder, RÅFF 
Sammanfattning  
Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) beslutade 2018-05-28 
§ 20 att föreslå en ändring av rådets reglemente. 

I paragraf 5, (Rådets organisation och arbetsformer), sista stycket står idag 
”Delaktighetsrådgivaren är sammankallande och för minnesanteckningar som 
tillhandahålls rådet.”  
 
Stycket föreslås struket. Istället förtydligas samma paragraf, tredje stycket, 
enligt följande: ”Socialförvaltningen ansvarar för sekreterarskap i rådet och 
dess beredningsgrupp. I sekreterarens uppdrag ingår att planera och 
sammankalla möten samt föra minnesanteckningar som tillhandahålls 
rådet.” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för Rådet för förebyggande av funktionshinder ändras enligt 
rådets förslag 2018-05-28 § 20. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 301 
Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) protokoll 
2018-05-28 § 20 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) 
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§ 246 Dnr KS 2018-000494 340 

Utträde ur gemensamhetsanläggning för vatten 
på Bjuröklubb 
Sammanfattning  
Fritidsnämnden beslutade 2018-06-12 § 144 att föreslå 
kommunfullmäktige begära utträde ur gemensamhetsanläggning för vatten 
på Bjuröklubb. 

Skellefteå kommun ingår i en gemensamhetsanläggning för vatten på 
Bjuröklubb; Bjurön Ga I. Anläggningen är uppdelad i 25 andelar varav 
fritidshusen har en andel var och Skellefteå kommun har fyra andelar. De 
fyra andelarna avser ett tappställe för turister som tidigare hade koppling 
till ett kommunalt havsbad. Havbadet är nedlagt sedan många år tillbaka 
och kommunen bedriver inte någon verksamhet i området idag. 

Årskostnaden är 400 kronor per andel, totalt 1 600 kronor per år. Vid 
åtgärder, som till exempel att gräva ny brunn, fördelas kostnaderna per 
andel vilket för kommunen kan bli betydande summor. Eftersom 
kommunen idag inte bedriver någon verksamhet i området anser 
fritidsnämnden att Skellefteå kommun bör utträda ur 
gemensamhetsanläggningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommun begär utträde ur gemensamhetsanläggning för vatten 
på Bjuröklubb enligt fritidsnämndens beslut 2018-06-12 § 144. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 306 
Fritidsnämndens protokoll 2018-06-12 § 144 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Fritidsnämnden 
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§ 247 Dnr KS 2018-000250 102 

Val av styrelserepresentation och ägarombud i 
Charge Amps AB 
Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2018-03-14 § 23 att föreslå 
vissa ändringar beträffande styrelse och ägarombud för Charge Amps AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Patrik Grantås utses till ledamot och Anders Järvelä till suppleant i 

styrelsen för Charge Amps AB för tiden fram till slutet av den 
årsstämma som följer efter 2018 års val till kommunfullmäktige. 

2. Hans Kreisel utses till ombud på årsstämma i Charge Amps AB och 
Alf Marklund till ersättare för ombud på årsstämma i Charge Amps AB 
för tiden fram till slutet av den årsstämma som följer efter 2018 års val 
till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 308 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB protokoll 2018-03-14 § 23 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Kraft AB 
De valda 
Kommunledningskontoret 
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§ 248 Dnr KS 2018-000541 102 

Ändrad representation vid årsstämmor och 
styrelser i hel- och delägda bolag, Skellefteå 
Kraft AB 
Sammanfattning  
Skellefteå Stadshus AB beslutade 2018-08-19,§ 55, att föreslå vissa 
ändringar beträffande styrelse för Energiservice Skellefteå AB och 
Vattenkraftens Miljöfond AB. 

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

Energiservice Skellefteå AB. 

3. Pär Forsberg utses till ny ersättare i styrelsen för Vattenkraftens 
Miljöfond AB fram till slutet av den årsstämma som följer efter 2018 
års val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skellefteå Stadshus AB protokoll 2018-08-19 § 55 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Kraft AB 
Pär Forsberg 
Hans Kreisel 
Kommunledningskontoret 
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§ 249 Dnr KS 2018-000406 102 

Fyllnadsval av ledamot i bygg- och 
miljönämnden 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 208, att befria Jan 
Håkansson (S) från uppdraget samt att bordlägga frågan om fyllnadsval. 

Några nomineringar har inte inkommit. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Då några nomineringar inte inkommit förrättas inget fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 208 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunledningskontoret 
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§ 250 Dnr KS 2018-000492 214 

Avsägelse från Agneta Burman Ljungblad (S) 
av uppdraget som ledamot i bygg- och 
miljönämnden och eventuellt fyllnadsval 
Sammanfattning  
Agneta Burman Ljungblad (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
bygg- och miljönämnden. 

Några nomineringar har inte inkommit. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Agneta Burman Ljungblad (S) befrias från uppdraget. 

2. Då några nomineringar inte inkommit förrättas inget fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Agneta Burman Ljungblad 2018-06-14 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
Agneta Burman Ljungblad 
Kommunledningskontoret 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 251 Dnr KS 2018-000056 101 

Beredning av medborgarförslag till 
kommunfullmäktige 
 

 Dnr 2018-473 823 

Medborgarförslag om att ordna till parkeringen 
vid elljusspåret, väster där man kör in till 
räddningstjänstens övningsfält på Solbacken 
(28/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-484 310  

Medborgarförslag om att ta bort fartguppet vid 
Brännanskolan (29/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-502 809  

Medborgarförslag om anläggande av ridstig i 
Scharinsområdet i Ursviken (30/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.  
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 Dnr 2018-503 311  

Medborgarförslag om att påverka Trafikverket 
att renovera vägen till Bjuröklubb (31/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-512 811  

Medborgarförslag om badbuss till naturbad 
(32/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-513 829  

Medborgarförslag om sportanläggningar m m 
vid Norrhammarskolan (33/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till för- och grundskolenämnden för 
beslut.  

 

 

 Dnr 2018-517 109  

Medborgarförslag om att kommunen hyr ut 
elopeder till personer med gångproblem (34/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut.  
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 Dnr 2018-518 823  

Medborgarförslag om att gallra och röja längs 
Sjungande Dalens elljusspår för ökad trygghet 
(35/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-523 829  

Medborgarförslag om att förvärva fastigheten 
Bjurliden 3:1 i Boliden och gör detta till ett 
officiellt sportfält (36/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-527 312  

Medborgarförslag om att ställa ut toaletter intill 
strandpromenaden (37/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-550 317  

Medborgarförslag om att sätta upp belysning 
på gångvägen mellan Roddargatan och 
Larsvägen i Bergsbyn (38/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  
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 Dnr 2018-561 310  

Medborgarförslag om att centrala stan förses 
med färgmarkeringar på gata som visar var 
man ska cykla (39/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-567 310  

Medborgarförslag  om att sätta ut bajamaja på 
möjligheternas torg sista fyra veckorna före 
varje riksdagsval (40/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-579 310  

Medborgarförslag om att flytta ut gång- och 
cykelvägen sträckan Storgatan längst med 
Stadshuset till nuvarande parkeringar och 
lastzon (41/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  
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 Dnr 2018-582 310  

Medborgarförslag om trafikljus i korsningen 
Östra ringen och Torsgatan (42/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-597 823  

Medborgarförslag om att rensa upp Hälsans 
stig (43/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-598 310  

Medborgarförslag om att bygga en bro över 
Skelleftehamnsleden från Norrböle över 
järnvägen (44/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-599 865  

Medborgarförlag om flytt av konstverk av Helge 
Holmlund från Brännanskolan till nya 
kulturhuset (45/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kulturnämnden för beslut.  
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 Dnr 2018-600 620  

Medborgarförslag om att starta en 
utredningsenhet för barn som behöver utredas 
utifrån neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) (46/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till för- och grundskolenämnden för 
beslut.  

 

 

 Dnr 2018-601 823  

Medborgarförslag om upprustning av elljus- 
och motionsspåret i Kåge (47/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till fritidsnämnden för beslut.  

_____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Förslagsställarna 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
För- och grundskolenämnden 
Socialnämnden 
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§ 252 Dnr KS 2018-000057 101 

Remisser  
 Dnr 2018-476 720 
 
Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Andreas 
Westerberg (L) och Charlotta Enqvist (KD) om att stimulera byggandet av 
trygghetslägenheter (36/18) 
 
 Dnr 2018-483 109 
 
Motion av Carina Sundbom (C) om giftfria och miljömässigt hållbara 
platser för lek och idrott (37/18) 
 
 Dnr 2018-508 212 
 
Motion av Håkan Andersson (C) om fördjupad översiktsplan för 
Kågedalen (38/18) 
 
 Dnr 2018-510 720 
 
Motion av Andreas Westerberg (L) om åtgärder för att minska ofrivillig 
ensamhet bland äldre (39/18) 
 
 Dnr 2018-516 319 
 
Motion av Håkan Andersson (C) om Pell-Ant vägen i Ersmark (40/18) 
 
 Dnr 2018-522 024 
 
Motion av Lars Åhman (L) och Peter Lindkvist (-) om närvarokrav för att 
förtroendevalda ska få arvode (41/18) 
 
 Dnr 2018-525 219 
 
Motion av Andreas Westerberg (L) om att bygga bostadshus längs 
Slalomvägen på Vitberget (42/18) 
 
 Dnr 2018-531 170 
 
Motion av Maria Sandström (C) om att utrusta Skellefteås brandbilar med 
hjärtstartare (43/18) 
 
 Dnr 2018-532 001 
 
Motion av Håkan Andersson (C), Maria Sandström (C) och Carina 
Sundbom (C) om nämndsledamöter med särskilt geografiskt ansvar (44/18) 
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 Dnr 2018-536 710 
 
Motion av Lars Åhman (L) om att tillsätta en förskolekommission (45/18) 
 
 Dnr 2018-542 370 
 
Motion av Joakim Wallström (V) om att riva och återställa Hednäs 
kraftstation (46/18) 
 
 Dnr 2018-544 170 
 
Motion av Maria Sandström (C) om att införa I väntan på ambulans 
(IVPA) i hela kommunen (47/18) 
 
 Dnr 2018-553 050 
 
Motion av Andreas Löwenhöök (M) om att avsluta samarbetet med 
Fairtrade (48/18) 
 
 Dnr 2018-559 026 
 
Motion av Håkan Andersson (C) om riktlinjer kring ständig nåbarhet med 
mera (49/18) 
 
 Dnr 2018-560 020 
 
Motion av Håkan Andersson (C) om att utreda erbjudande till personal 
som avstår från delar av semestern för att klara bemanningen under 
sommaren (50/18) 
 
 Dnr 2018-570 720 
 
Motion av Lars Åhman (L) om att Silviacertifiera äldreomsorgen (51/18) 
 
 Dnr 2018-609 107 
 
Motion av Gabriella Rymark (C) om revidering av de kommunala bolagens 
ägardirektiv (52/18) 
 
______________________________________________________ 
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§ 253 Dnr KS 2018-000569 101 

Delgivningar  
 Dnr 2016-431 350 
 
Tekniska nämndens beslut 2018-08-20, § 160, Redovisning av uppdrag om 
informationskampanj om hantering av överblivna läkemedel 
 
 Dnr 2018-97 190 
 
Malå kommuns kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 64 om 
fastställande av nytt samverkansavtal och reglementet för gemensam 
överförmyndarnämnd 
 
 Dnr 2018-97 190 
 
Arjeplogs kommuns kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 63, om 
översyn av gemensam överförmyndarnämnd för Arjeplog, Malå, Norsjö 
och Skellefteå kommuner. 
 
______________________________________________________ 
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§ 254 Dnr KS 2018-000611  102 

Avsägelse från Pär Brubäcken (C) av uppdraget 
som styrelseledamot i Skellefteå buss AB och 
eventuellt fyllnadsval  
Sammanfattning  
Pär Brubäcken (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Skellefteå Buss AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Pär Brubäcken (C) befrias från uppdraget. 

2. Anna From-Lindqvist (C) utses till ledamot i styrelsen för Skellefteå 
buss AB för tiden fram till slutet av den årsstämma som följer efter 
2018 års val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Pär Brubäcken 
Anna From-Lindqvist 
Skellefteå Buss AB 
Kommunledningskontoret, Troman 
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§ 255 Dnr KS 2018-000613       102 

Avsägelse från Åsa Karlsson (S) av uppdraget 
som ledamot och vice ordförande i 
socialnämnden, samt eventuellt nyval 
Sammanfattning  
Åsa Karlsson (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i, samt vice 
ordförande för, socialnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Åsa Karlsson (S) befrias från uppdragen. 

2. Till vice ordförande i socialnämnden för återstoden av mandatperioden 
2014 – 2018 utses Iosif Karambotis (S). 

3. Till ledamot i socialnämnden för återstoden av mandatperioden  2014 – 
2018 utses nuvarande ersättaren Rose-Marie Lundström (S). 

4. Då några nomineringar inte inkommit förrättas inget fyllnadsval av 
ersättare i socialnämnden. 

Justering 
Paragrafen justeras 2018-09-26, se särskilt justeringsprotokoll. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-09-25, § 1 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
Åsa Karlsson 
Iosif Karambotis 
Rose-Marie Lundström 
Kommunledningskontoret, Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 256 Dnr KS 2018-000612 102 

Avsägelse från Pär Brubäcken (C) av uppdraget 
som ledamot i kulturnämnden och eventuellt 
fyllnadsval  
Sammanfattning  
Pär Brubäcken (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Pär Brubäcken (C) befrias från uppdraget. 

2. Ann-Christin Falkman (C) utses till ledamot i kulturnämnden för 
återstoden av mandatperioden 2014 – 2018. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Pär Brubäcken 
Ann-Christin Falkman 
Kulturnämnden 
Support och lokaler, lönecenter 
Kommunledningskontoret, Troman 
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§ 257 Dnr KS 2018-000640 101 

Avtackning av avgående ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige  
Dagens sammanträde är det sista under innevarande mandatperiod.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande avtackar de ledamöter och ersättare som 
inte kommer att ha något uppdrag i kommunfullmäktige kommande 
mandatperiod. 
______________________________________________________ 
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