
 PROTOKOLL 1 (105) 
 2018-06-18 
 
Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid  Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00 – 12.55, 13.40 – 14.55,  
  15.20 – 20.25  
 
Beslutande 

 
Övriga deltagande 

Se sidan 2 Johan Forssell, sekreterare 
Åsa Lundmark, registrator §§ 180 – 182, 186 –212 
Nils E Vesterberg (M), ej tjänstgörande ersättare, § 185 
 

  
 
 

  
 

 
Justerare Helen Englund- Åberg samt Stina Engström Paragrafer 171-212 
Ersättare Lennart Hägglund samt Robert Ignberg 
 
Underskrifter 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Tomas Marklund, ordförande Johan Forssell, sekreterare 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………………… 
Helén Englund-Åberg, justerare Stina Engström, justerare, ej § 205 
 
 
……………………………………………. 
Lennart Hägglund, justerare § 205 
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2018-06-18 2018-06-28 2018-07-20 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet 
 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Johan Forssell 
 
 
 Utdragsbestyrkande 
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Beslutande 
Parti Ledamöter Närv Frånv Ersättare 
- Peter Lindkvist §§ 171 – 

185 
X   

C Håkan Andersson X   
C Kjell Bergmark §§ 171 – 

192 
X  Maria Bernsson §§ 193 - 212 

C Kurt Vallmark  X   
C Gabriella Rymark §§ 171 

– 179, 183 - 185 
X  Helena Moen §§ 180 – 182, 

186 - 212 
C Maria Sandström  X   
C Carina Sundbom X   
KD Charlotta Enqvist X   
KD Lennart Hägglund X   
L Stina Engström X   
L Håkan Lindh X   
L Jens Wennberg   X Birgitta Burström 
L Andreas Westerberg X   
L Lars Åhman  X   
M Lenita Hellman X   
M Anette Lindgren §§ 179 

– 212 
X  Olle Karlsson §§ 171 - 178 

M Andreas Löwenhöök  X   
M Micaela Löwenhöök §§ 

171 – 185 
X  Nils E Vesterberg §§ 182, 186 

- 212 
M Henry Andersson X   
M Johan Söderberg §§ 171 

– 185 
X  Gunilla Andersson §§ 182, 186 

- 212 
MP Magnus Hjonequist  X Ingegerd Saarinen 
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
X   

MP Hans Brettschneider X   
MP Rune Wästerby X   
S Robert Ignberg  X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson §§ 182, 

186 - 212 
X  Elizabeth Westerlund §§ 171 – 

181, 183 - 185 
S Pierre Lidström X   
S Robert Eskelinen X   
S Daniel Enwall  X Hans Westin §§ 180 – 182, 185 

- 212 
S Bertil Almgren X   
S Börje Lindström  X Solweig Widmark – Andersson 
S Anna-Britta Lundberg X   
S Carina Lundmark  X Raija Melender 
S Gunilla Lundström  X   
S Anna Lundström X   
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Parti Ledamöter Närv Frånv Ersättare 
S Evelina Fahlesson X   
S Kenneth Fahlesson X   
S Maria Marklund  X   
S Tomas Marklund  X   
S Kamel Mnad §§ 180 – 

182, 186 – 192 
X  Lilian Westerlund-Parbring §§ 

171 – 179, 183 - 185 
Elizabeth Westerlund §§ 193 – 
212 

S Anna-Sara Sorsén §§ 180 
– 182, 186 - 212 

X  Boel Berggren §§ 171 – 179, 
183 – 185 

S Jasmine Ravaghi X   
S Emilia Hallin §§ 180 – 

182, 186 – 212 
X  Ewa Eriksson §§ 171 – 179, 

183 - 185 
S Annica Bray  X Elsy Larsson 
S Jonas Segerlund  X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg X   
S Peter Stensmar   X Lars Lundmark 
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg X   
S Caroline Cercio Lidström 

§§ 171 – 186 
X  Boel Berggren §§ 187 - 212 

S Erik Vikström  X   
S Ola Burström X   
S Daniel Ådin  X   
S Lorents Burman X   
S Ann Åström  X   
SD Per Olofsson  X  
V Lina Lindahl  X Lova Torstensson §§ 171 - 192 
V Agneta Hansson  X   
V Filip Palukka X   
V Hans-Erik Wallin §§ 171 

– 185 
X  Thomas Hashemi §§ 182, 186 - 

212 
V Joakim Wallström §§ 

171 – 185 
X  Weidan Gong §§ 186 - 212 

V Jeanette Velander X   
 
  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4  
Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 171 Dnr KS 2018-000053 101 

Revisorerna har ordet 
Någon information från revisorerna fanns inte tillgänglig vid 
sammanträdet. 
______________________________________________________ 
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§ 172 Dnr KS 2018-000320 530 

Fråga av Rune Wästerby (MP) om framtidens 
kollektivtrafik 
Kommunfullmäktigeledamoten Rune Wästerby (MP) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Utifrån den nya utredning som gjorts angående framtidens kollektivtrafik 
i Skellefteå har jag förstått att beslut ska tas om nya riktlinjer. Mig veterligt 
har inga beslut ännu fattats. Men utanför kommunhuset finns en spridd 
uppfattning om att tekniska nämnden beslutar att linjer på landsbygden ska 
läggas ner och att skolbussar inte ska ta upp andra resenärer än skolelever. 
Jag kan som vice ordförande i tekniska nämnden dementera att något 
sådant beslut tagits där. Men eftersom ansvar och beslutsvägar när det 
gäller kollektivtrafik enligt mig är outgrundliga i Skellefteå kommun, 
skulle jag vilja ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
- Finns några beslut fattade angående framtidens kollektivtrafik med 

utgångspunkt från utredningen? 
 
- Ungefär när och i vilken instans kommer besluten att fattas angående 

framtidens kollektivtrafik?” 
 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 
 
”I Skellefteå kommun är det kommunstyrelsen som har ansvaret för och 
beslutar om frågor som berör kollektivtrafik. Förslaget till nytt system för 
kollektivtrafik har huvudsakligen utarbetats i ett projekt där samhälls-
byggnad samverkat med kommunledningskontoret, Skellefteå buss, 
Länstrafiken med flera. 
 
Kommunfullmäktige beslutade när man antog visionen 2030 samtidigt om 
ett mål att resandet i kollektivtrafiken ska fördubblas. Även miljöskäl talar 
för att vi bör sträva efter att fler ska välja att åka kollektivt. Dagens 
kollektivtrafik har ett för lågt resande och är inte ändamålsenlig. Något 
måste med andra ord göras om kommunen ska kunna nå målen. 
 
Förslaget innebär att en stor majoritet av kommunens invånare kommer att 
få en bättre kollektivtrafik än idag med möjligheter till arbetspendling, 
resor till fritidsaktiviteter och kultur etc. samt nattbussar. 
 
Förslaget medför att ett antal allmänna linjer som idag så gott som enbart 
utför transport av elever till och från skolan görs om till skolbussar. Detta 
är linjer som har ett mycket fåtal passagerare och ringa biljettintäkter 
(utöver skolkorten). Genom att göra om dessa linjer till skolbussar som 
bland annat inte förutsätter kostsamma installerad betalsystemutrustning så 
kommer skolans inflytande över trafiken att öka, och kostnaden att minska. 
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Sen kommer naturligtvis allmänheten även fortsättningsvis ska ges möjlig-
het att åka med på de linjer som övergår till skolbusslinjer. Det kommer att 
lösas med ett förenklat betalsystem eller på annat sätt. Kommunstyrelsen 
beslutade godkänna förslaget till ett nytt kollektivtrafiksystem den 23 maj 
2018. I beslutet så uppdrogs det att utreda vidare bland annat anropstyrd 
trafik, busslinjer i detalj med mera. Vidare beslutade det att innan årsskiftet 
2018/2019 så har kommunstyrelsen med kompletterande utrednings-
material till grund att besluta om ett mer detaljerat förslag vad gäller det 
nya kollektivtrafiksystemet.  
 
Tekniska nämnden, barn- och grundskolnämnden, gymnasienämnden har 
hanterat och yttrat sig om förslaget till nytt system för kollektivtrafiken. 
Avsikten är att fatta ett slutligt beslut i fullmäktige 29 maj.” 
 
Sedan Rune Wästerby (MP) och Lorents Burman (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
______________________________________________________ 
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§ 173 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?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan bordläggs till sammanträdet 2018-09-25. 

______________________________________________________ 
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§ 174 Dnr KS 2018-000451 510 

Fråga av Ingegerd Saarinen (MP) om 
information på kommunens hemsida om 
skotertrafiken på snö och vatten 
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Ingegerd Saarinen (MP) 
har till tekniska nämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Var får skotertrafiken färdas på sommaren och vintern? 
 
Det har framkommit att vatten- och snöskoterförarna inte är tillräckligt 
informerade om detta och inte heller om vilka hastighetsgränser som råder 
för framförandet. Det är inte bra för laglydigheten att skoterförarna svävar i 
ovisshet på dessa punkter. 
 
Om informationen var lätt att få från kommunens hemsida och på andra 
fora så är det möjligt att ordningen på vattenskoterkörandet och 
snöskoterkörandet skulle förbättras. 
 
Mitt förslag är att en lättillgänglig information läggs inpå hemsidan där 
skoterleder på snö respektive tillåtna sträckningar för vattenskotrar samt 
hastighetsbegränsningar redovisas i enkel klartext. Helst inte mer än två 
klick borta sedan man kommit in på kommunens hemsida. 
 
Är Ola Burström villig att medverka till att ovanstående information läggs 
in på ett lättåtkomligt sätt på kommunens hemsida?” 
 
Tekniska nämndens ordförande Ola Burström (S) lämnar följande svar: 
 
”Jag anser att det är rimligt att informationen finns på kommunens 
hemsida. Det finns redan idag viss information, men den kan bli bättre. 
Framför allt bör man kunna hitta informationen via sökfunktionen.” 
 
Sedan Ingegerd Saarinen (MP) och Ola Burström (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
 
______________________________________________________ 
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§ 175 Dnr KS 2018-000450 510 

Fråga av Ingegerd Saarinen (MP) om 
information om hastighetsgräns för båt och 
vattenskoter under kommunala broar 
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Ingegerd Saarinen (MP) 
har till tekniska nämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Det har framkommit att båt- och vattenskoterförare inte alltid inhämtat 
information om de hastighetsgränser med mera som råder vid färd på 
vatten. 
 
För att förenkla för dem skulle man med fördel under de kommunala 
broarna kunna hänga anslag med information om den hastighetsgräns som 
råder och andra vitala omständigheter. 
 
Ett sådant förfaringssätt skulle kunna minska missförstånden om vad som 
gäller för båt och vattenskoter på älven. 
 
Är Ola Burström villig att pröva ovanstående förslag?” 
 
Tekniska nämndens ordförande Ola Burström (S) lämnar följande svar: 
 
”Det är länsstyrelsen som beslutat om hastighetsbegränsningen på 
Skellefteälven. I samband med att tekniska nämnden yttrade sig över 
förslaget ansåg nämnden att en lämplig placering av hastighetskylt var på 
Älvsbackabron. Bron var inte byggd när hastighetsbegränsningen trädde i 
kraft och därför placerades skylten på land i jämnhöjd med den planerade 
bron. 
 
Det korta svaret på frågan blir då: Ja.” 
 
Sedan Ingegerd Saarinen (MP) och Ola Burström (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
 
______________________________________________________ 
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§ 176 Dnr KS 2018-000455 291 

Fråga av Lars Åhman (L) om säker 
cykelparkering vid Anderstorsgymnasiet 
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (L) har till nämnden för 
support och lokalers ordförande ställt följande fråga: 
 
”I Norran redovisades för en tid sedan nämnden för support och lokalers 
svar på en ungdomsmotion om cykelparkeringen vid 
Anderstorpsgymnasiet. Svaret var i korthet att det fortsatt enbart blir 
markering i asfalten. 
 
Frågan om säkra cykelparkeringar vid bland annat gymnasier har drivits av 
Liberalerna i motioner och interpellationer. Skälet är att vi som liberaler 
menar att vår miljö skulle vinna på att fler använder cykel för att ta sig till 
sin arbetsplats samt att elever och skolpersonal har rätt till säker 
cykelparkering precis som de som arbetar i till exempel Stadshuset. 
 
Jag kan nu konstatera att de styrande Socialdemokraterna inte delar 
Liberalernas uppfattning. 
 
Socialdemokraternas beslut leder till ett antal frågor av ekonomisk karaktär 
för de som trots de negativa signaler som skickas till cykelåkare väljer 
detta transportmedel. 
 
Med anledning av detta vill jag fråga: 
 
- Är det till nämnden för support och lokaler de vänder sig för 

ekonomisk kompensation vars cyklar går sönder när de ramlar omkull 
vid Anderstorpsgymnasiet på grund av väder och vind eller andra skäl? 

 
- Är det till nämnden för support och lokaler de vänder sig för 

ekonomisk kompensation vars cyklar stjäls när de inte kunnat låsas fast 
vid Anderstorpsgymnasiet? 

 
- Gäller samma ersättningsmöjligheter för de som arbetar på kommunal 

arbetsplats där nämnden för support och lokaler nöjer sig med att rita 
streck på marken för att markera cykelplatser?” 

 
Nämnden för support och lokalers ordförande Tomas Teglund (S) lämnar 
följande svar: 
 
”Fråga 1: Är det till nämnden för support och lokaler de vänder sig för 
ekonomisk kompensation vars cyklar går sönder när de ramlar omkull vid 
Anderstorpsgymnasiet p g a väder och vind eller andra skäl? 
Mitt svar: Nej. 
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Fråga 2: Är det till nämnden för support och lokaler de vänder sig för 
ekonomisk kompensation vars cyklar stjäls när de inte kunnat låsas fast vid 
Anderstorpsgymnasiet? 
Mitt svar: Nej. 
 
Fråga 3: Gäller samma ersättningsmöjligheter för de som arbetar på 
kommunal arbetsplats där nämnden för support och lokaler nöjer sig med 
att rita streck på marken för att markera cykelplatser? 
Mitt svar: Nej.” 
 
Sedan Lars Åhman (L) och Tomas Teglund (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
 
______________________________________________________ 
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§ 177 Dnr KS 2018-000474 600 

Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om religiöst 
betingade kläder på förskolebarn 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Nyligen presenterade Göteborgs-Posten en kartläggning där tidningen 
hade granskat 40 kommunala förskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Kartläggningen visade att personalen i sex av tio kommunala förskolor kan 
tänka sig att aktivt kontrollera att barn bär slöja och tvinga på barn slöja 
mot deras vilja. 
 
Enligt Göteborgs-Postens rapportering känner sig många skolanställda 
osäkra över hur långt man ska tillmötesgå religiösa påtryckningar och 
många har därför valt att anpassa sig till föräldrarnas krav. Bland annat 
skriver tidningen att personal på en förskola gått med på att filma en flicka 
för att föräldrarna ska kunna kontrollera att dottern aldrig tar av sig slöjan. 
 
Att skolanställda tvingar barn att bära en religiös klädsel strider helt klart 
mot skollagen: 
 
’Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 
 
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.’ 
 
Vidare kan man läsa att: 
 
’Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig 
huvudman ska vara icke-konfessionell.’ 
 
Moderaterna vill se nolltolerans mot skolor/förskolor som bryter mot 
skollagen. Inget barn eller ungdom ska riskera att påtvingas religiösa 
symboler eller på annat sätt få sin frihet begränsad. 
 
Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till för- och 
grundskolenämndens ordförande, Fredrik Stenberg (S): 
 
- Utsätts personal vid Skellefteå kommuns förskolor för påtryckning från 

föräldrar som vill att personalen ska kontrollera att barnen bär religiöst 
betingade kläder som exempelvis slöja? 

 
- Har dessa krav vid något tillfälle tillmötesgåtts?” 
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För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 
 
”Jag lämnar följande svar:  
Fråga 1 
Nej, ingen personal vid Skellefteå kommuns förskolor har enligt 
skolkontorets förskolechefer utsatts för påtryckning rörande att personal 
ska kontrollera att barnen bär religiöst betingade kläder eller liknande. 
Frågor som utgår från kultur och religion uppstår dock återkommande i 
förskolan med tanke på att såväl svenskfödda som utlandsfödda föräldrar 
har olika kulturell eller religiös bakgrund. Utifrån frågorna ges dessa 
föräldrar information om hur förskolan som verksamhet är upplagd och 
fungerar enligt skollag, läroplan och andra styrdokument. Efter förklaring 
och dialog har det aldrig förekommit något ifrågasättande eller krav från 
några föräldrar. 
 
Fråga 2 
Nej, då inga krav ställts har inte heller några krav tillmötesgåtts.” 
 
Sedan Andreas Löwenhöök (M) och Fredrik Stenberg (S) yttrat sig 
förklaras behandlingen av ärendet avslutad. 
 
______________________________________________________ 
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§ 178 Dnr KS 2018-000350 600 

Interpellation av Gabriella Rymark (C) om 
lovskolan i grundskolan (14/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa 
förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. 
Detta är reglerat i skollagen och ingår i den obligatoriska skolan. Men hur 
ser det ut i Skellefteå? Den information som nu i dagarna går ut till 
grundskolorna, är något helt annat än den lovskola som eleverna har 
lagstadgad rätt till. Dessutom går man ut med att man inte följer lagen. 
Detta reagerar Centerpartiet i Skellefteå starkt emot!  

Det finns ingen information på kommunens hemsida kring detta. Vem är 
det som ansvarar för att elever får en likvärdig utbildning? Tycker 
skolförvaltningen och skolnämnden att vi ska sålla ut elever som har chans 
att lyckas och samtidigt neka andra en chans att nå behörighet till 
gymnasiet. Det tycker inte Centerpartiet.  

Lovskola efter åk 8 och 9 är en möjlighet för elever som inte når målen att 
få rätt till ytterligare 50 timmar per lovskola, alltså totalt en möjlighet till 
100 fler timmars undervisning i ett ämne som krävs för att man ska bli 
behörig till yrkesprogram på gymnasiet. För att bli behörig till dessa 
program krävs 8 betyg, varav tre av dessa ska vara svenska, engelska och 
matematik.  

Att en elev inte klarar att nå betyg inom den ordinarie undervisningen kan 
ha många olika anledningar. Det kan vara funktionsnedsättningar som 
ADHD, ADD, specifika läs- och skrivsvårigheter eller specifika 
matematiksvårigheter som gör att eleven inte haft samma förutsättningar 
som andra elever, det kan vara nyanlända elever som inte hunnit 
tillgodogöra sig språket och ämnesspecifikt ordförråd för att kunna 
tillgodogöra sig undervisningen och bredden i kunskapskraven. Det kan 
även vara dåligt mående eller sjukdom som gjort att elever inte klarat nå 
målen. Det kan även bero på olyckliga omständigheter i organisation, där 
många, täta lärarbyten eller vikarier utan utbildning, gjort det svårt för 
vissa elever att komma till sin rätt.  

För alla dessa individer är den enda möjliga vägen in på ett nationellt 
program i gymnasieskolan att klara behörigheten. För många av dessa 
kommer det behövas mycket hårt arbete och stöd. Centerpartiet tycker det 
är viktigt att alla enligt lag berörda elever ges möjlighet till den 
undervisning som huvudmannen är skyldig enligt skollagen att anordna.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följanden fråga/frågor:  
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1. Hur har man anordnat lovskolan i Skellefteå 2018?  

2. Har nämnden varit med och tagit beslut kring lovskolan?  

3. Vilka skäl ligger bakom att Skellefteå väljer en annan variant av 
lovskola än den som regeringen tagit beslut om 1 augusti 2017?  

4. Hur försvarar ni att samtliga högstadieskolor uppmanas att bryta mot 
lagen och endast erbjuda de elever som man tror har en chans att nå målen 
på fyra veckor?  

5. En utgallring bland elever, med redan i förväg bestämda vinnare och 
förlorare, där stöd bara ges till vissa, strider mot skollagen på flera punkter. 
Enligt lagstiftningen får den som bedriver verksamhet som avses i 
skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet 
(utbildningsanordnare) inte diskriminera något barn eller student som 
deltar i eller söker till verksamheten (2008:567, 2 kap 5§). Vad kommer nu 
hända med lovskolan för att ställa detta tillrätta?  

6. Vad vidtar ni i nämnden för åtgärder för att nya lagar och riktlinjer följs 
även i Skellefteå?” 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 
 
”Svar på fråga 1: 
Varje högstadieskola har under läsåret 2017/18 arbetat med stöd för de 
elever som är i behov av det. Stödet skiljer sig utifrån behovet hos eleven, 
men kan ha varit i form av extralektioner, lovskola, läxhjälp eller andra 
former av stöd.  

Under 4 veckor i juni och juli 2018 anordnas central lovskola av 
förvaltningen. Den riktar sig till elever i årskurs 7-9 som riskerar eller inte 
är behöriga till gymnasiet och omfattar 6 timmars utbildning per dag. Det 
innebär att varje elev som deltar på lovskolan får 120 timmars utbildning 
under lovskolan.  

På respektive högstadieskola har lärare och rektor i dialog med 
vårdnadshavare och elev gjort en bedömning om lovskola är en lämplig 
stödinsats för eleven. De elever som utifrån det har anmälts till lovskolan 
har fått plats. Det innebär att på lovskolan 2018 förväntas 135 elever delta. 
Det kan jämföras med 2017 då 84 elever deltog. 

De elever som anmälts till lovskolan 2018 har under läsåret 2017/18 gått i 
årskurs 7, 8 och 9. Elever som går i årskurs 7 omfattas av den frivilliga 
formen av lovskola. Elever i årskurs 8 som riskerar att inte bli behöriga till 
gymnasiet och elever i årskurs 9 som inte blivit behöriga till gymnasiet 
omfattas av den obligatoriska lovskolan. 

De elever i årskurs 9 som deltar på lovskolan 2018 har möjlighet att 
validera betyg. Efter att lovskolans rektor haft dialog med respektive elevs 
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hemskola, har behov av validering i ämnena svenska, svenska som 
andraspråk, engelska och matematik lyfts fram. Möjlighet att validera 
betyg i de ämnena har därefter säkerställts genom att legitimerade lärare 
kommer att ansvara för valideringen. 

Svar på fråga 2: 
Nej, beslut om lovskolan har tagits av förvaltningen. För- och 
grundskolenämnden har dock varit informerad. 

Svar på fråga 3: 
Elever som riskerar att inte blir behöriga till gymnasiet i årskurs 8 och 
elever som inte blivit behörig till gymnasiet i årskurs 9 har varit medvetna 
om möjligheten till lovskola 2018. Efter dialog mellan skola och hem på 
respektive skola har en bedömning gjorts om lovskola är en lämplig 
stödinsats. Lämpligheten görs utifrån ett perspektiv av vad man tror gynnar 
eleven på bästa sätt. Alla de elever där man gjort den bedömningen har fått 
plats på lovskola 2018. Utöver elever i årskurs 8 och 9 har även elever i 
årskurs 7 erbjudits plats. 

Det som regeringen fattade beslut om handlar om att erbjuda lovskola till 
de elever som är i behov av det. Bedömningen om lovskola är en lämplig 
insats görs på skolan av rektor, lärare, elev och vårdnadshavare. Med detta 
som bakgrund finns ingen knivskarp gräns för vilka elever som ska gå 
lovskola. Det viktiga är helhetssituationen för eleven där man tänker 
elevens nuläge och framtid i Skellefteå. 

Svar på fråga 4: 
Lovskolan som insats följer det sätt vi arbetar med stöd inom skolan. Stöd 
ska ges till elever baserat på en individuell bedömning på skolan av rektor, 
lärare, elev och vårdnadshavare av vilket stödbehov som passar eleven 
bäst. De gör att lovskola i juni för vissa elever inte bedöms vara ett 
lämpligt stöd i det individuella fallet. Arbetet med varje elev är 
kontinuerligt pågående fram till läsårets sista dag. Det innebär att man på 
vissa håll gjort bedömningen att en elev inte kommer att bli behörig till 
gymnasiet och därför inte behöver gå lovskola medan man i andra fall gjort 
bedömningen att lovskolan kommer att behövas. Bedömningen kan också 
vara att lovskola inte är ett lämpligt alternativ för den individuella eleven 
utan att kommande skolform bättre kommer att möta elevens behov. 

Svar på fråga 5: 
Enligt skollagen ska stöd ges till de elever som är i behov av det. Vi anser 
inte att någon elev blir diskriminerad genom upplägget för lovskolan 2018. 
Detta genom att lärare och rektor i dialog med vårdnadshavare och elev på 
hemskolan gör en bedömning av om lovskolan är rätt insats för respektive 
elev. Det blir därmed en individuell bedömning något som alltså beskrivs i 
skollagen.  

Som alla år görs dessutom en utvärdering av lovskolan inför kommande år. 
Detta för att se om det finns förbättringsmöjligheter i organisation och 
upplägg. 
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Svar på fråga 6: 
Vi arbetar alltid utifrån att vi ska följa de lagar och regler som finns att 
följa. På förvaltningen finns sakkunniga inom de områden som berör för- 
och grundskolenämndens verksamhetsområde. Dessutom deltar flera 
tjänstepersoner i olika nätverk där de kan rådgöra hur man gör i andra 
kommuner. Vidare finns även digitalt stöd inom juridik och i sakfrågor 
som förvaltningen har tillgång till. Slutligen finns också de statliga 
myndigheterna på utbildningsområdet som förvaltningen kontinuerligt 
använder som stöd för att avgöra hur lagar och regler ska tolkas. Detta ser 
vi från för- och grundskolenämnden som kvalitativt viktigt för att vi ska 
känna att de beslut vi tar i nämnden följer de lagar och regler som finns 
inom vårt verksamhetsområde.” 

Sedan Gabriella Rymark (C), Fredrik Stenberg (S) samt Bertil Almgren (S) 
yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad. 
 
______________________________________________________ 
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§ 179 Dnr KS 2018-000415 610 

Interpellation av Stina Engström (L) om 
gymnasieeleverna får den undervisning de har 
rätt till (17/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (L) har till 
gymnasienämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Våra gymnasieutbildningar ska förbereda eleverna för fortsatta studier 
eller yrkeslivet. De är en förutsättning för att eleverna ska få friheten att 
bestämma över sina egna liv. I gymnasieskolan har eleverna rätt till en 
minsta garanterad undervisningstid, en lägstanivå för lärarledd under-
visning. Nu visar det sig efter en granskning av Skolinspektionen att 
gymnasieskolornas uppföljning och definitionen av undervisningstid skiljer 
sig kraftigt. 

En del skolor räknar lärarlösa lektioner som undervisningstid, eller följer 
inte upp inställda lektioner och genomför dessa vid ett senare tillfälle. Det 
ser med andra ord bra ut på papperet, men eleverna kan förlora många 
timmars undervisningstid under sin studietid. 

Skolinspektionen har tittat på 25 gymnasieskolor och funnit att 14 av dessa 
hade en bristande uppföljning av den faktiska undervisningstiden. Det 
innebär att eleverna på de skolorna mister den undervisning de har rätt till. 

Skolinspektionen identifierar att bristen uppstår eftersom det inte finns en 
tydlig uppföljning från huvudmannen, utan att ansvaret för uppföljning 
istället delegeras till rektorn. Det leder till att det ser olika ut på olika 
skolor, och så ska det självklart inte vara. 

Alla gymnasieelever har rätt till full undervisning, oavsett skola. En god 
utbildning är en förutsättning för att eleverna ska få möjlighet att 
bestämma över sina egna liv och få alla möjligheter de har rätt till. 

Jag efterfrågade hur Jan Midlert, förvaltningschefen om hur han definierar, 
lärarlösa lektioner. 

Nedan svar fick jag den 13 oktober 2016. 

Lärarledd lektion med lärare 
Kursansvarig lärare har planerat och genomför schemalagd lektion 

Vikarie för lärare genomför schemalagd lektion som kursansvarig lärare 
planerat. 

Lärarledd lektion utan lärare 
Elever arbetar med uppgifter som planerats av kursansvarig lärare utan att 
lärare eller vikarie närvarar. 
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Kursansvarig lärare är frånvarande. Schemalagd lektion används till arbete 
med annat programinnehåll. 

Inställd lektion 
Lärare är frånvarande, vikarie saknas, eleverna har inga förberedda 
uppgifter. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor: 

1. Hur mäter vi den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor? 

2. Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – 
uppnår vi den garanterade undervisningstiden? 

3. Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra 
gymnasieskolor? 

4. Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska 
undervisningstiden och säkerställer att alla elever får den undervisning 
de har rätt till?” 

Gymnasienämndens ordförande Bertil Almgren (S) lämnar följande svar: 

”Frågorna ansluter till Skolverkets rapport ’Undervisning och heltids-
studier i gymnasieskolan’ som presenterades från 2015 och till 
Skolinspektionens granskning som publicerats 2018. Rapporterna visar 
bland annat att flertalet gymnasieskolor inte följer upp undervisningstiden 
på individ eller kursnivå. Resurserna koncentreras i stället till uppföljning 
av kunskaper och utbildningsresultat. Skellefteås kommunala gymnasie-
skolor arbetar på samma sätt som de flesta andra gymnasieskolor.  

Fråga 1: Hur mäts den faktiska undervisningstiden i de kommunala 
gymnasieskolorna?  

Svar: Undervisningstiden mäts i huvudsak i planeringsskedet, då skapas 
tidsutrymme för de kurser som ska ingå i utbildningen.  

Fråga 2: Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor 
– uppnår vi den garanterade undervisningstiden?  

Svar: Genom att i planeringen av verksamheten ta hänsyn till och skapa 
utrymme för faktorer som erfarenhetsmässigt kommer att påverka under-
visningstiden skapas utrymme för den garanterade undervisningstiden. 
Nationella proven ligger utanför garanterad undervisningstid.  

Fråga 3: Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasie-
skolor?  

Svar: Tid där elever inte har förberedda uppgifter och lärare saknas räknas 
inte som undervisningstid. Den lektionen är inställd. En rutin för att 
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erbjuda återläsning av den inställda lektionen finns inte. Frågan avgörs från 
fall till fall och det vanliga är att det finns extrainlagd tid i planeringen.  

Lektioner med vikarie och lektioner med förberedda uppgifter betraktas 
som undervisningstid.  

Fråga 4: Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska under-
visningstiden och säkerställer att alla elever får den undervisning de har 
rätt till?  

Svar: Uppföljningsresurser läggs framför allt på uppföljning och analys av 
resultaten. En anledning till den prioriteringen är att det är resultaten som 
varit i fokus för skolpolitiken, både nationellt och lokalt. Utöver det finns 
frågor i anslutning till det systematiska kvalitetsarbetet utifrån rektorernas 
kvalitetsrapporter. I de kvalitetsrapporter nämnden får varje år ställs ingen 
specifik fråga kring den garanterade undervisningstiden. Däremot finns 
perspektivet med inom framförallt frågeområde 3, elevernas utveckling 
mot målen. I enstaka fall kommenterar ansvarig rektor den garanterade 
undervisningstiden, mer utifrån hur den säkerställs än att den inte uppfylls. 
Något ämneslag betonar vikten av att eleverna får de undervisningstid de 
har rätt till, vilket rektor kommenterar genom att se till att det inte före-
kommer s.k. schemabrytande aktiviteter.  

Överlag kan man sammanfatta kvalitetsrapporterna med att  
- möjligheten för eleverna att nå sin examen är god, förutsatt att de är 
aktiva på lektionerna, APL eller lärlingsplatsen.  
- elevernas närvaro har bedömts vara en fråga av större betydelse för 
resultaten generellt sett än den garanterade undervisningstiden, samt  
- en stödorganisation som är närmare kopplad till ordinarie undervisning 
och att arbeta för ett bättre mående hos eleverna.  

Avslutningsvis:  
Det finns ett antal frågor som gör att det är resurskrävande att följa 
undervisningstiden på individ- och kursnivå genom att de administrativa 
stödsystem som gymnasieskolorna nu har tillgång till medger inte att man 
på ett enkelt sätt får ut relevanta uppgifter. Det verksamhetssystem som 
implementeras under kommande år kan ge bättre förutsättningar för 
uppföljning av den garanterade undervisningstiden, in- och utpassering 
med mera.  

Skolverket konstaterar också att begreppet undervisning i det här 
sammanhanget inte har en entydig definition. Skolinspektionen för en 
diskussion om skolaktiviteter som inte anses var undervisning. 
Gymnasiekontoret delar Skolinspektionens bedömning. I och med att 
skollagen och förordningen inte är tydligare skriven än vad den är så 
kommer vi sannolikt att även i fortsättningen ha en diskussion kring den 
garanterade undervisningstiden, och för mig är det också viktigt att den 
finns med i ett större sammanhang och inte ses som en enskild företeelse.” 
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Sedan Stina Engström (L), Bertil Almgren (S) samt Andreas Westerberg 
(L) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad. 

______________________________________________________ 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22  
Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 180 Dnr KS 2018-000389 040 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Sammanfattning  
Kommunledningskontoret har sett över kommunens nuvarande policy för 
god ekonomisk hushållning. Då kommunfullmäktige redan beslutat om 
diverse förändringar blir det också viktigt att få en uppsamling av dessa. 
Det handlar om justeringar av kommunens lånetak samt modellen för uttag 
ur energiverksamheten. 

Utöver detta föreslås ett förändrat överskottsmål som inte bara reglerar 
utfallet för ett enskilt år utan också reglerar överskottet över tid. Policyn 
föreslås också byta namn till riktlinjer, som är det begrepp som används i 
kommunallagen och i lagens förarbeten. Riktlinjerna har också minskats 
ner då vissa delar istället flyttats över till kommunens styrprinciper. Det 
handlar t.ex. om klassificering av investeringar och riktlinjer för upp-
följning och kontroll. Anledningen till detta är bl.a. att enklare kunna leva 
upp till målsättningen om att riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 
ska ligga fast under hela mandatperioden. 

I förslaget har samtliga ändringar markerats med röd text.  

I förslaget till styrprinciper 2019, vilket behandlas i ett separat ärende, 
återfinns delar som hämtats från tidigare policyn för god ekonomisk 
hushållning.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Inlägg 
Maria Marklund (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att reviderade riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning fastställs enligt kommunledningskontorets förslag. 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 255 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-22 
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Samtliga nämnder 
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§ 181 Dnr KS 2018-000390 040 

Styrprinciper 2019, Skellefteå kommun 
Sammanfattning  
I samband med det årliga beslutet om budget och plan för kommande år 
brukar kommunfullmäktige också besluta om kommunens styrprinciper. 
Dessa styrprinciper är ett komplement till fullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning, finanspolicy, nämndernas reglementen och 
delegationsordningar samt flera andra styrdokument. 

Styrprinciperna omfattar regler och riktlinjer inom främst 
ekonomistyrnings- och redovisningsområdet. Här ingår bl.a. definitioner av 
de budgetsammanställningar som alltid ska redovisas till fullmäktige i 
samband med beslut om budget och plan, samt riktlinjer för den 
systematiska uppföljningen och rapporteringen till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

Principerna omfattar också regler för vad som ingår i chefers resultatansvar 
samt vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med detta 
ansvar. För chefers ansvar för arbetsledning, arbetsmiljö, m.m. hänvisas till 
särskild policys och riktlinjer inom personalområdet. 

Kommunledningskontoret har gjort en generell genomgång av styr-
principerna och bl.a. anpassat de till de reviderade riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning samt en del andra anpassningar. Samtliga förslag 
till revideringar är markerade med röd text i bifogat dokument. 

Vid framtagning av förslag till revidering av årets styrprinciper har även 
följande remisser och motioner utretts och beaktats: 

- Uppdrag att utreda förutsättningarna för delegation av taxebeslut från 
kommunfullmäktige till nämnder (för- och grundskolenämnden 
föreslås få löpande anpassa sig till justeringar i maxtaxa) 

- Uppdrag att föreslå reviderade styrprinciper gällande chefers 
resultatansvar m m (revidering av chefs möjlighet att ingå och teckna 
avtal föreslås) 

- Uppdrag att lämna förslag till förändringar av nuvarande riktlinjer för 
intraprenader (ingen revidering föreslås). 

Före ärendets behandling påpekas att det finns behov av revidering av 
texten, gällande hantering av särskilda statsbidrag som tilldelas för 
särskilda ändamål. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrprinciper 2019 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag. 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25  
Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Inlägg 
Maria Marklund (S), Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), 
Håkan Andersson (C) samt Jeanette Velander (V) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att styrprinciper 2019 fastställs enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Maria Marklund (S) samt Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Carina Sundbom (C) yrkar att för- och grundskolenämnden inte ska få 
tillstånd att löpande anpassa sig till justeringar i maxtaxa. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i de delar 
som ej omfattas av Carina Sundboms ändringsyrkande, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

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

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

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 54 ja-röster och 8 nej-röster, 3 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 256 
Bildspel med information om förslaget 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-22 
Förslag till styrprinciper 2019 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Samtliga nämnder 
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Voteringslista § 181 Omröstningsresultat 2 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
- Peter Lindkvist   X   
C Håkan Andersson   X  
C Kjell Bergmark   X  
C Kurt Vallmark    X  
C Gabriella Rymark Helena Moen  X  
C Maria Sandström    X  
C Carina Sundbom   X  
KD Charlotta Enqvist    X  
KD Lennart Hägglund   X  
L Stina Engström   X   
L Håkan Lindh  X   
L Jens Wennberg Birgitta Burström 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 Ingegerd Saarinen   X 
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X   

MP Hans Brettschneider  X   
MP Rune Wästerby  X   
S Robert Ignberg  X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson Elizabeth Westerlund X   
S Pierre Lidström    X 
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Hans Westin X   
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
X   

S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark Raija Melender 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 30 8 2 
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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 Elsy Larsson X   
S Jonas Segerlund   X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg  X   
S Peter Stensmar Lars Lundmark 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   
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: 54 8 3 
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§ 182 Dnr KS 2018-000452 041 

Skellefteå kommuns budget 2019 och plan 
2019-2023 
Sammanfattning  
Budgetberedningen har tagit fram förslag till budget och plan 2019-2023. 
Förslaget har sin grund i kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och den intäkts- och kostnadsutveckling som prognostiseras 
för de närmaste åren. Budgetförslaget har också Utvecklingsstrategin 2030 
och kommunvisionen med målet om 80 000 invånare som utgångspunkt. 

Kommunfullmäktiges budget och plan 2019-2023 är inte komplett förrän 
samtliga budgetbeslut är tagna inför det nya budgetåret 2019. Under 2018 
kommer kommunfullmäktige ta följande beslut: 

Kommunfullmäktige 2018-06-18: Budget och plan 2019-2023, utom 
bolag. 

Kommunfullmäktige 2018-09-25: Investeringsramar, låneramar inkl. 
borgensavgifter för bolagen. 

Kommunfullmäktige 2018-12-18 (nyvalda fullmäktige): Budget och plan 
2019-2023, inklusive bolag. 

En hållbar finansieringsplan för framtiden 

Den löpande driften av kommunens verksamheter finansieras i sin helhet 
via de löpande intäkter som årligen kommer kommunen till del. Enligt 
fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska intäkterna i den 
skattefinansierade verksamheten dessutom överstiga kostnaderna med 
mellan 1-2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 
budgetförslaget ligger följande plan för kommande års överskott: 

Skattefinansierad verksamhet 
                             2019           2020            2021     2022 2023 

Ekonomiskt  
resultat  
(överskott), %      1,5              1,5                1,5          1,5             1,5 

Ekonomiskt  
resultat  
(överskott) 
miljoner kr       70              72                 73           73 73 

Under 2018 förväntas låneskulden att öka till 1 370 miljoner kronor. Den 
finansiella planeringen för den kommande planperioden innebär en fortsatt 
ökning av kommunens låneskuld från den förväntade nivån 2018 till en 
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nivå på 2 902 miljoner kronor vid utgången av år 2023. Denna nivå 
beräknas då (vid utgången av år 2023) motsvara 38 950 kronor/invånare, 
vilket ligger inom ramen för kommunens inlåningstak på 40 000 
kronor/invånare. 

Finansieringsbudget och plan 

                             2019           2020            2021     2022 2023 

Medel från den  
löpande  
verksamheten     405               419        447       449 466 

Netto- 
investeringar    -1 155           -991             -574      -574 -424 

Summa in- 
låningsbehov -750                 -572        -127       -125 42 

Kommunens investeringsnivåer planeras att fr.o.m. 2023 återgå till en nivå 
där kommunen klarar av att egenfinansiera sina investeringar till 100 
procent. 

Driftbudget och plan 2019-2021 

Utgångspunkten vid beräkning av verksamhetens driftutrymme är de 
intäktsprognoser över skatteintäkter och generella statsbidrag som 
tillhandahållits av Sveriges kommuner och landsting. 

Driftutrymmet har också påverkas av förväntade förändringar av 
finansnettot och kommande pensionskostnader. Nya intäktsprognoser för 
innevarande budgetår har också inneburit möjligheter till förändringar av 
redan beslutade ramar för 2018. 

Vid fördelningen av 2018 och 2019 års driftutrymme har hänsyn tagits till i 
huvudsak förväntade löne- och prisökningar, demografisk påverkan, 
investeringar (direkta driftkostnader samt hyresökningar för verksamheter) 
samt andra viktiga och angelägna områden. 2019 års budget innehåller 
krav på effektiviseringar och rationaliseringar för alla verksamheter i 
kommunen. Det driftutrymme som skapas genom stigande intäkter 
används i huvudsak till att dämpa kraven på effektiviseringar för 
verksamheter inom skola, vård och omsorg. 

Kommunfullmäktige lämnar ingen särskild kompensation för specifika 
kostnadsslag annat än det som redovisas nedan. Nämndernas ramtillskott 
ska användas för att täcka kostnadsökningar inom nämndernas olika 
verksamheter. 
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Beräknat utrymme och fördelning 2018 och 2019 Miljoner kronor 

Planerat överskott 2019 enligt finansieringsplan         72,0 

Förändring av ramar för kommunens nämnder 174,2 

     Varav förändringar 2018  55,7 

     Varav förändringar 2019  118,5 

Kommunstyrelsens förfogandemedel 2019 
    9.6 

     Varav digitalisering  1,0 

     Varav lokalomställning  3,6 

     Varav trygghetsboende  2,0 

     Varav gratis busskort för gymnasieungdomar 
    2,0 

     Varav medel till Science City AB  1,0 

Summa driftutrymme 2018 och 2019  255,8 

Nedan redovisas de ramförändringar för kommunens nämnder som sker till 
följd av ett antal beslut som tagits i kommunfullmäktige under 2018 och 
som på olika sätt förändrar nämndernas ramar redan för innevarande år. 

 

Ramförändringar 2018  Miljoner kronor 

PO-pålägg (samtliga nämnder)  22,8 

Lokalhyror (ny hyresmodell, m.m.)  27,5 

Extra medel till yrkesvux, gymnasienämnd 
    5,0 

Övrigt: anslagsöverflyttningar för ekonomi- och informations- 
center, driftmedel till kulturbolagen (uppskrivning), m.m. 0,5 

Summa    55,7 

Nedan redovisas de nämnder som vars ramar på något sätt påverkas av 
fullmäktiges beslut om budget 2019. 
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Ramförändringar 2019  Miljoner kronor 

Socialnämnd   51,6 

För- och grundskolenämnd  52,4 

Fritidsnämnd   2,7 

Kommunstyrelse  11,6 

Kulturnämnd   0,2 

Summa    118,5 

 

Övrigt 

Kommunens internränta sänks 2019 från 1,75 procent till 1,5 procent. 
Sänkningen innebär att det skapas ett visst driftutrymme för kommunens 
nämnder när kapitalkostnaderna sjunker. 

Vissa enheter i kommunen finansieras genom interna intäkter. I Budget 
2019 får inga interna priser höjas. Undantag får göras för de lokaler som 
hyrs in externt av support och lokaler för att sen andrahandsuthyras till 
verksamheten. Undantag får också göras av kommunens måltids-
verksamhet som vid behov får höja måltidspriserna 2019 för att 
kompensera för prisökningar på livsmedel. Prisökningen ska godkännas 
och fastställas av kommunens ekonomichef. 

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

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

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

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

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

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

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

8. Revisionens budget godkänns. 

9. Internräntan fastställs till 1,5 procent. 

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

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

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M), Lenita Hellman (M), Anette Lindgren (M), 
Agneta Hansson (V), Filip Palukka (V), Jeanette Velander (V), Carina 
Sundbom (C), Kurt Vallmark (C), Birgitta Burström (L), Lars Åhman (L), 
Stina Engström (L), Charlotta Enqvist (KD) samt Lennart Hägglund (KD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Nils E Vesterberg (M), Henry Andersson (M), Gunilla Andersson (M), 
Håkan Andersson (C), Kjell Bergmark (C), Helena Moen (C), Maria 
Sandström (C), Håkan Lindh (L) samt Andreas Westerberg (L) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Lova Torstensson (V), Thomas Hashemi (V) samt Joakim Wallström (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Agneta Hanssons m fl yrkande 

Ingegerd Saarinen (MP), Daniela D´Angelo Wikström (MP) samt Hans 
Brettschneider (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rune 
Wästerbys yrkande 

Inlägg 
Maria Marklund (S), Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (L), 
Carina Sundbom (C), Charlotta Enqvist (KD), Agneta Hansson (V), Hans 
Brettschneider (MP), Hans-Erik Wallin (V), Micaela Löwenhöök (M), Ann 
Åström (S), Lorents Burman (S), Birgitta Burström (L), Lars Åhman (L), 
Fredrik Stenberg (S), Lenita Hellman (S), Anette Lindgren (M), Rune 
Wästerby (MP), Stina Engström (L), Filip Palukka (V), Kenneth Fahlesson 
(S), Daniel Ådin (S), Lennart Hägglund (KD), Jeanette Velander (V), Kurt 
Vallmark (C), Bertil Almgren (S) samt Joakim Wallström (V) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att utdebiteringen fastställs till oförändrat 22,65 
kronor per skattekrona; att förslag till driftbudget och plan 2019-2021 
fastställs; att förslag till förändrade driftramar för 2018 och 2019 fastställs; 
att förslag till investeringsbudget och plan 2019-2023 fastställs; att förslag 
till resultatbudget och plan 2019-2023 fastställs; att förslag till 
finansieringsbudget och plan 2019-2023 fastställs; att förslag till 
balansbudget och plan 2019-2021 fastställs; att revisionens budget 
godkänns; att internräntan fastställs till 1,5 procent; att inga interna priser 
och avgifter får höjas under 2019. Undantag får göras avseende hyror för 
externa lokaler som vid behov får slå igenom även på de interna hyrorna. 
Undantag får också göras av kommunens måltidsverksamhet som vid 
behov får höja måltidspriserna 2019 för att kompensera för prisökningar på 
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livsmedel. Prisökningen ska godkännas och fastställas av kommunens 
ekonomichef; samt att förslag till kommunfullmäktiges övergripande 
verksamhetsmål samt verksamhetsmål för nämnderna fastställs. 

Maria Marklund (S), Ann Åström (S), Fredrik Stenberg (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Daniel Ådin (S), Lorents Burman (S) samt Bertil Almgren 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Löwenhöök (M), Micaela Löwenhöök (M), Birgitta Burström (L), 
Lars Åhman (L), Lenita Hellman (M), Anette Lindgren (M), Stina 
Engström (L), Carina Sundbom (C), Charlotta Enqvist (KD), Lennart 
Hägglund (KD) samt Kurt Vallmark (C) bifall till av (M), (C), (L) samt 
(KD) inlämnat gemensamt budgetförslag. 

Agneta Hansson (V), Filip Palukka (V) samt Jeanette Velander (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag med av (V) inlämnade ändringar. 

Rune Wästerby (MP) yrkar bifall till av (MP) inlämnat budgetförslag. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden var för sig, och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs varvid ordföranden meddelar att kommunstyrelsens  
förslag utses till huvudförslag. Agneta Hanssons m fl yrkande kommer att 
ställas mot Rune Wästerbys yrkande, det vinnande yrkandet kommer att 
ställas mot Andreas Löwenhööks m fl yrkande. Det vinnande yrkandet 
kommer att ställas mot huvudförslaget. 

Beslutsgång 1 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder Agneta Hanssons m fl yrkande röstar ja, den som stöder Rune 
Wästerbys yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 8 ja-röster och 6 nej-röster, 47 ledamöter avstår från 
att rösta, 4 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 2 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder Andreas Löwenhööks m fl yrkande röstar ja, den som stöder 
Agneta Hanssons m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 18 ja-röster och 9 nej-röster, 35 ledamöter avstår från 
att rösta, 3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 
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Beslutsgång 3 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Anders 
Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 3 
Vid voteringen avges 40 ja-röster och 18 nej-röster, 4 ledamöter avstår från 
att rösta, 3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 266 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 
Budgetberedningens förslag till Budget och plan 2019-2023 
(M), (C), (L) samt (KD) gemensamt budgetförslag. 
(V) budgetförslag 
(MP) budgetförslag. 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 
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Voteringslista § 182 omröstningsresultat 1 

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 Helena Moen   X  
C Maria Sandström     X  
C Carina Sundbom    X  
KD Charlotta Enqvist     X  
KD Lennart Hägglund    X  
L Stina Engström     X  
L Håkan Lindh     X 
L Jens Wennberg Birgitta Burström   X  
L Andreas Westerberg    X  
L Lars Åhman     X  
M Lenita Hellman    X  
M Anette Lindgren    X  
M Andreas Löwenhöök     X  
M Micaela Löwenhöök  Nils E Vesterberg   X  
M Henry Andersson    X  
M Johan Söderberg Gunilla Andersson  X   
MP Magnus Hjonequist Ingegerd Saarinen  X   
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
  X   

MP Hans Brettschneider   X   
MP Rune Wästerby   X   
S Robert Ignberg    X  
S Iosif Karambotis    X  
S Åsa Karlsson    X  
S Pierre Lidström    X  
S Robert Eskelinen    X  
S Daniel Enwall Hans Westin    X 
S Bertil Almgren    X  
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
  X  

S Anna-Britta Lundberg    X  
S Carina Lundmark Raija Melender   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 0 5 32 3 
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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 Elsy Larsson   X  
S Jonas Segerlund   X    
S Valter Stenberg    X  
S Fredrik Stenberg  X    
S Peter Stensmar Lars Lundmark   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  
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  Thomas Hashemi X    
V Joakim Wallström  X    
V Jeanette Velander  X    

Summa: 8 6 47 4 
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Voteringslista § 182 omröstningsresultat 2 
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 Helena Moen X    
C Maria Sandström   X    
C Carina Sundbom  X    
KD Charlotta Enqvist   X    
KD Lennart Hägglund  X    
L Stina Engström   X    
L Håkan Lindh     X 
L Jens Wennberg Birgitta Burström X    
L Andreas Westerberg  X    
L Lars Åhman   X    
M Lenita Hellman  X    
M Anette Lindgren  X    
M Andreas Löwenhöök   X    
M Micaela Löwenhöök  Nils E Vesterberg X    
M Henry Andersson  X    
M Johan Söderberg Gunilla Andersson X    
MP Magnus Hjonequist Ingegerd Saarinen   X  
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
   X  

MP Hans Brettschneider    X  
MP Rune Wästerby    X  
S Robert Ignberg    X  
S Iosif Karambotis    X  
S Åsa Karlsson    X  
S Pierre Lidström    X  
S Robert Eskelinen    X  
S Daniel Enwall Hans Westin   X  
S Bertil Almgren    X  
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
  X  

S Anna-Britta Lundberg    X  
S Carina Lundmark Raija Melender   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 18 1 19 2 
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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 Elsy Larsson   X  
S Jonas Segerlund     X  
S Valter Stenberg    X  
S Fredrik Stenberg   X   
S Peter Stensmar Lars Lundmark   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  
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  Thomas Hashemi  X   
V Joakim Wallström   X   
V Jeanette Velander   X   

Summa: 18 9 35 3 
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Voteringslista § 182 omröstningsresultat 3 
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 Helena Moen  X   
C Maria Sandström    X   
C Carina Sundbom   X   
KD Charlotta Enqvist    X   
KD Lennart Hägglund   X   
L Stina Engström    X   
L Håkan Lindh     X 
L Jens Wennberg Birgitta Burström  X   
L Andreas Westerberg   X   
L Lars Åhman    X   
M Lenita Hellman   X   
M Anette Lindgren   X   
M Andreas Löwenhöök    X   
M Micaela Löwenhöök  Nils E Vesterberg  X   
M Henry Andersson   X   
M Johan Söderberg Gunilla Andersson  X   
MP Magnus Hjonequist Ingegerd Saarinen   X  
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
   X  

MP Hans Brettschneider    X  
MP Rune Wästerby    X  
S Robert Ignberg  X    
S Iosif Karambotis  X    
S Åsa Karlsson  X    
S Pierre Lidström  X    
S Robert Eskelinen  X    
S Daniel Enwall Hans Westin X    
S Bertil Almgren  X    
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
X    

S Anna-Britta Lundberg  X    
S Carina Lundmark Raija Melender 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 16 18 4 2 
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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 Elsy Larsson X    
S Jonas Segerlund   X    
S Valter Stenberg  X    
S Fredrik Stenberg  X    
S Peter Stensmar Lars Lundmark 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    
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  Thomas Hashemi X    
V Joakim Wallström  X    
V Jeanette Velander  X    

Summa: 40 18 4 3 
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§ 183 Dnr KS 2018-000448 042 

Delårsrapport april 2018, Skellefteå kommun 
Sammanfattning  
Skellefteå kommuns delårsrapport per den sista april 2018 visar på en 
fortsatt ökande befolkning och sjunkande arbetslöshet. Glädjande för 
kommunen är också att sjukfrånvaron, som sjunkit sedan 2015, fortsätter 
att sjunka. 

År 2018 ser återigen ut att bli ett rekordår när det gäller investeringar. 
Bedömningen på årsbasis är att investeringarna kommer att uppgå till 2 
379 miljoner kronor (2 197), vilket är den högsta investeringsnivån i 
Skellefteå kommuns historia. De kommunägda bolagen beräknas stå för 1 
418 miljoner kronor av summan. Några exempel är Skellefteå Industrihus 
ABs ombyggnation av fastigheten Fabriken 1. Fastigheten ska stå klar år 
2019 och inrymma bland annat Skellefteå buss, delar av förvaltningen 
samhällsbyggnad och räddningstjänsten. Inom Skellefteå Kraft AB pågår 
några stora projekt i vindkraftverk där de största projekten är etapp 4 av 
Blaiken och Solberg. Investeringarna i kommunen beräknas för helåret 
uppgå till 960 miljoner kronor (1 091). Byggandet av ny vattenförsörjning 
för centralorten samt Skellefteå kulturhus är de två största projekten som 
pågår. Även stora investeringar inom skolor påverkar årets utgifter. Det 
prognostiserade utfallet ser däremot inte ut att nå kommunens budgeterade 
nivå för 2018 som uppgår till 1 380 miljoner kronor. 

Det ekonomiska resultatet för hela Skellefteå kommunkoncern pekar på 
årsbasis mot ett positivt resultat på 488 miljoner kronor. De kommunägda 
bolagen bidrar med nästan hela delen av det samlade resultatet. Samman-
taget redovisar bolagen i sina prognoser en positiv avvikelse mot budget 
med 156 miljoner kronor, vilket till största delen beror på ett bättre resultat 
än budget för Skellefteå Kraft AB. 

Årsprognosen för kommunen, exklusive bolag, pekar mot ett mindre 
överskott på 5 miljoner kronor, vilket är på ungefär samma nivå som 
prognosen i mars (0 miljoner kronor). Orsaken till förbättringen är delvis 
uppkomna reavinster. 

(miljoner kronor) April -18 Mars -18 
    

Ekonomiskt resultat enligt  
Budget 2018 och plan 2019-2020 45 45 

Ökade kostnader för PO-pålägg -23 -22 

Beslut finansierade ur  
kommunens resultat -10 -1 
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Budgeterat resultat efter nya beslut 12 22 

 

   April -18 Mars -18 

Prognos avvikelser mot budget 

Skattefinansierad verksamhet,  
inklusive bedömd förbrukning 
av resultatöverföring från 2017 -102 -94 

Skatteintäkter och statsbidrag 72 55 

Utdelning och bidrag från  
Skellefteå Kraft 10 10 

Övriga finansiella poster 15 9 

Affärsverksamhet -2 -2 

Summa prognos  
avvikelse mot budget -7 -22 

 

Prognos årets resultat 5 0 

 

Trots att kommunens resultat ligger långt under fullmäktiges överskottsmål 
ser kommunen ut att klara kommunallagens balanskrav under 2018. 
Reavinsterna förväntas uppgå till 3 miljoner kronor, vilket ger ett 
balanskravsresultat på 2 miljoner kronor. 

Årsprognosen för kommunens skattefinansierade verksamhet uppgår till 7 
miljoner kronor, vilket motsvarar 0,2 procent av skatter och statsbidrag. 
Om prognosen för 2018 slår in kommer den skattefinansierade 
verksamheten att under den senaste 5-årsperioden i genomsnitt ha ett årligt 
ekonomiskt resultat på 1,3 procent av skatter och statsbidrag, vilket ligger 
inom ramen för kommunfullmäktiges inriktning om ett årligt överskott på 
mellan 1-2 procent. 

Några av kommunens nämnder ser ut att ha svårt att uppnå ekonomisk 
balans under 2018. 

Nämnd (skattefinansierad verksamhet) miljoner kronor 

För- och grundskolenämnden  -45 

Teknisk nämnd  -5 
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Nämnden för support och lokaler  -15 

För- och grundskolenämndens underskott kan sammanfattas med ökade 
lönekostnader 35 miljoner kronor (9 månader), volymökning i förskolan 5 
miljoner kronor (ej planerade) samt ökade kostnader i samband med 
ombyggnationer, dvs. extra kostnader av engångskaraktär (5 miljoner 
kronor). Nämnden beslutade i maj 2018 om en ny åtgärdsplan för att 
komma tillrätta med obalansen. 

För tekniska nämnden har vinterväghållningen varit kostsam under årets 
fyra första månader. Den uppräknade nettobudgeten för 
vinterväghållningen uppgår till 30 miljoner kronor 2018, vilket inte 
kommer att räcka. 

Nämnden för support och lokaler lämnar en negativ prognos på minus 15 
miljoner kronor som avser icke budgeterade omställningskostnader i form 
av hyresförluster och kostnader för rivningar/utrangeringar. 

Då kommunens samlade prognos understiger fullmäktiges årliga 
överskottsmål är det av yttersta vikt att samtliga nämnder som har negativa 
årsprognoser gör sitt yttersta för att komma tillrätta med obalansen. Just nu 
är kommunens marginal för att klara balanskravet för 2018 ytterst liten. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Delårsrapport april 2018, Skellefteå kommun, godkänns. 

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

Inlägg 
Lorents Burman (S) samt Andreas Löwenhöök (M) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att delårsrapport april 2018, Skellefteå 
kommun, godkänns; samt att nämnder som redovisar årsprognoser som 
pekar mot en negativ avvikelse mot budget får i uppdrag att vidta 
nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 258 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 
Delårsrapport april 2018, Skellefteå kommun 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Samtliga nämnder 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 45  
Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 184 Dnr KS 2017-000670 720 

Motion av Birgitta Burström (L) om att vid 
nybyggnad av äldreboenden planera för att 
våningarna får olika inriktningar och funktioner 
(48/17) 
Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Birgitta Burström (L) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att man planerar för att det nya 
äldreboendet byggs så att olika våningar får olika inriktning och funktion. 
De första två våningarna kan vara särskilt boende. Kommande två-tre 
våningar kan vara trygghetsboende. De översta våningsplanen kan vara 
vanliga bostäder.  

Socialnämnden beslutade 2018-03-22 § 51 att motionen anses besvarad. I 
socialkontorets yttrande till socialnämnden anges att förvaltningen inte ansvarar 
för att bygga eller att ordna trygghetsboenden. Trygghetsboende är en 
boendeform som inte är behovsprövad utan är öppen för alla som är äldre än 70 
år. Kommunen ger fastighetsägaren bidrag till värdar och gemensamhetslokaler 
som gör att de äldre får bra möjligheter till social samvaro. Det finns en positiv 
trend att fler trygghetsboenden skapas både i Skelleftebostäder ABs regi men 
även av privata fastighetsägare,.  
 
Arbetet med att planera det nya äldreboendet och dess funktioner påbörjas 
under 2018. I detta ingår att se på bland annat tomtens läge/storlek och vilken 
byggrätt som ges, verksamhetens behov och vilka övriga verksamheter som ska 
dela lokaler m.m.   
 
Utifrån dialog med den som blir fastighetsägare samt de kriterier som finns 
för ett trygghetsboende kommer en värdering göras om det är möjligt att 
bygga ett kombinerat hus med både äldreboende, trygghetsboende och 
ordinära bostäder. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 § 207 att återremittera ärendet för 
komplettering med uppgift om vilka röster som lades vid socialnämndens 
behandling av ärendet. Denna uppgift hade på grund av ett förbiseende inte 
ingått i beslutsunderlaget vid det aktuella sammanträdet. 

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

som besvarad. 

2. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

Reservation 
Andreas Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Stina Engström (L), Håkan Lindh (L), Birgitta Burström (L) samt 
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Lars Åhman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas 
Westerbergs yrkande. 
 
Inlägg 
Birgitta Burström (L), Kenneth Fahlesson (S), Andreas Westerberg (L), 
Anette Lindgren (M), Joakim Wallström (V), Hans Brettschneider (MP), 
Håkan Andersson (C), Iosif Karambotis (S) samt Stina Engström (L) 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. 

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

Andreas Westerberg (L), Anette Lindgren (M), Hans Brettschneider (MP) 
samt Håkan Andersson (C) yrkar att förslaget skall beaktas vid planering 
av kommande äldreboenden samt att motionen i övrigt anses som 
besvarad. 

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 39 ja-röster och 24 nej-röster, 2 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 221 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 207 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-04-23 § 202 
Socialnämndens protokoll 2018-03-22 § 51 med förteckning över lagda 
röster 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-12 
Motion 48/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärer 
Socialnämnden 
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Voteringslista § 184 
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    X  
C Carina Sundbom   X  
KD Charlotta Enqvist    X  
KD Lennart Hägglund   X  
L Stina Engström    X  
L Håkan Lindh   X  
L Jens Wennberg Birgitta Burström  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 Ingegerd Saarinen  X  
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
  X  

MP Hans Brettschneider   X  
MP Rune Wästerby   X  
S Robert Ignberg  X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson Elizabeth Westerlund X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall    X 
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
X   

S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark Raija Melender 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 15 24 1 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
S Kamel Mnad  Lilian Westerlund-

Parbring 
X   

S Anna-Sara Sorsén Boel Berggren X   
S Jasmine Ravaghi  X   
S Emilia Hallin Ewa Eriksson X   
S Annica Bray Elsy Larsson X   
S Jonas Segerlund   X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg  X   
S Peter Stensmar Lars Lundmark 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   
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: 39 24 2 
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§ 185 Dnr KS 2017-000770 029 

Motion av Nils E Vesterberg (M) om riktlinjer för 
brottsregisterkontroll och drogtester av 
kommunens anställda med mera (58/17) 
Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Nils E Vesterberg (M) har 
inkommit med en motion om riktlinjer för brottsregisterkontroll och 
drogtester av kommunens anställda med mera. I motionen föreslås att 
personalnämnden får i uppdrag att förtydliga Skellefteå kommuns 
rekryteringspolicy med riktlinjer om brottsregisterkontroll och drogtester 
inför anställning; att personalnämnden får i uppdrag att inkludera 
slumpvisa drogtester i Skellefteå kommuns alkohol- och drogpolicy; samt 
att personalnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns rutiner för att 
hantera eventuella positiva drogtester. 

Personalnämnden beslutade 2018-05-07 § 58 att föreslå att motionen 
avslås, med hänvisning till att arbetet med att skapa trygghet för de som får 
service av Skellefteå kommun redan pågår. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Nils E Vesterberg (M), Maria Marklund (S), Johan Söderberg (M), Filip 
Palukka (V), Stina Engström (L), Iosif Karambotis (S), Micaela 
Löwenhöök (M), Håkan Andersson (C), Agneta Hansson (V), Lenita 
Hellman (M), Daniela D´Angelo Wikström (MP), Jeanette Velander (V), 
Anette Lindgren (M), Charlotta Enqvist (KD), Ann Åström (S) samt 
Kenneth Fahlesson (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Maria Marklund (S), Filip Palukka (V), Agneta Hansson (V), Daniela 
D´Angelo Wikström (MP), Jeanette Velander (V), Ann Åström (S) samt 
Kenneth Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Johan Söderberg (M), Charlotta Enqvist (KD), Stina Engström (L), 
Micaela Löwenhöök (M) samt Håkan Andersson (C) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Johan 
Söderbergs m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Johan Söderbergs m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 44 ja-röster och 20 nej-röster, 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 243 
Personalnämndens protokoll 2018-05-07 § 58 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-04-10 
Motion 58/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Personalnämnden 
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Voteringslista § 185 
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    X  
C Carina Sundbom   X  
KD Charlotta Enqvist    X  
KD Lennart Hägglund   X  
L Stina Engström    X  
L Håkan Lindh   X  
L Jens Wennberg Birgitta Burström  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 Ingegerd Saarinen X   
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X   

MP Hans Brettschneider  X   
MP Rune Wästerby  X   
S Robert Ignberg  X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson Elizabeth Westerlund X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Hans Westin X   
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
X   

S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark Raija Melender 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 20 0 
  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 52  
Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
S Kamel Mnad  Lilian Westerlund-

Parbring 
X   

S Anna-Sara Sorsén Boel Berggren X   
S Jasmine Ravaghi  X   
S Emilia Hallin Ewa Eriksson X   
S Annica Bray Elsy Larsson X   
S Jonas Segerlund   X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg  X   
S Peter Stensmar Lars Lundmark 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   
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 20 1 
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§ 186 Dnr KS 2017-000863 720 

Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina 
Sundbom (C) och Charlotta Enqvist (KD) om en 
resurseffektiv äldreomsorg med hög kvalitet 
(60/17) 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M), Carina 
Sundbom (C) samt Charlotta Enqvist (KD) har inkommit med en motion i 
vilken  föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en oberoende 
utredning för att granska orsakerna till varför socialnämndens kostnader 
för äldreomsorg ligger så långt över standardkostnaden; samt att kommun-
styrelsen får i uppdrag att utifrån utredningen återkomma med en 
handlingsplan med åtgärder för att säkerställa högsta möjliga kvalitet 
utifrån tillsatta resurser. 

Socialnämnden beslutade 2018-04-26 § 72 att föreslå att motionen avslås. 
Nämnden hänvisar till pågående arbete inom socialkontoret samt de 
åtgärder som nämnden beslutat om. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Maria Marklund (S), Kenneth Fahlesson (S) 
samt Hans Brettschneider (MP) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till motionen. 

Maria Marklund (S) samt Kenneth Fahlesson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Andreas Löwenhööks yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 39 ja-röster och 22 nej-röster, 4 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 244 
Socialnämndens protokoll 2018-04-26 § 72 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-03-16 
Motion 60/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Socialnämnden 
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Voteringslista § 186 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
- Peter Lindkvist     X 
C Håkan Andersson   X  
C Kjell Bergmark   X  
C Kurt Vallmark    X  
C Gabriella Rymark Helena Moen  X  
C Maria Sandström    X  
C Carina Sundbom   X  
KD Charlotta Enqvist    X  
KD Lennart Hägglund   X  
L Stina Engström    X  
L Håkan Lindh    X 
L Jens Wennberg Birgitta Burström  X  
L Andreas Westerberg   X  
L Lars Åhman    X  
M Lenita Hellman   X  
M Anette Lindgren   X  
M Andreas Löwenhöök    X  
M Micaela Löwenhöök  Nils E Vesterberg  X  
M Henry Andersson   X  
M Johan Söderberg Gunilla Andersson  X  
MP Magnus Hjonequist Ingegerd Saarinen  X  
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
  X  

MP Hans Brettschneider   X  
MP Rune Wästerby   X  
S Robert Ignberg  X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson  X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Hans Westin X   
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
X   

S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark Raija Melender 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 16 22 2 
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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 Elsy Larsson X   
S Jonas Segerlund   X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg  X   
S Peter Stensmar Lars Lundmark 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   
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  Thomas Hashemi X   
V Joakim Wallström Weidan Gong X   
V Jeanette Velander  X   

Summa: 39 22 4 
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§ 187 Dnr KS 2017-000912 101 

Motion av Weidan Gong (V), Jeanette Velander 
(V), Lova Torstensson (V) och Agneta Hansson 
(V) om talarstatistik under 
fullmäktigesammanträden med mera (63/17) 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Jeanette Velander (V) och Agneta 
Hansson (V) samt tjänstgörande ersättarna Weidan Gong (V) och Lova 
Torstensson (V) har inkommit med en motion i vilken föreslås att presidiet 
får i uppdrag att fortsätta föra och redovisa talarstatistik fördelad på kön 
från fullmäktigesammanträdena (beslutspunkt 1); samt att 
demokratiberedningen får i uppdrag att arbeta med att få ett mer jämnt 
fördelat talarutrymme (beslutspunkt 2). 

Kommunfullmäktige behandlade 2016-12-13 § 420 en motion från samma 
motionärer i vilken föreslogs att kommunfullmäktiges presidium skulle få i 
uppdrag att redovisa talarstatistik, fördelad på kön, från kommun-
fullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla 
motionen, samt att talarstatistik förs under en period fram till innevarande 
mandatperiods utgång. 

Kommunfullmäktiges presidium har, utifrån ovanstående uppdrag, fört 
statistik över talartider. 2017 års statistik visar att talartiderna fördelar sig 
ojämnt, sammanlagt är mer än 2/3 av talarna män. Det är därför presidiets 
uppfattning att det finns anledning att fortsätta att föra talarstatistik, och att 
motionens första beslutspunkt bör bifallas på så sätt att den tidsbegränsning 
som infördes med 2016 års beslut upphävs. 

Demokratiberedningen anser att beslutspunkt två skulle innebära en 
förändring av demokratiberedningens nuvarande uppdrag. Istället för att ge 
demokratiberedningen det uppdrag som motionärerna föreslår, tycker 
kommunledningskontoret att uppgiften redan ingår i vad som kan anses 
vara ett uppdrag för kommunfullmäktiges presidium.  

Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige också påminner de 
politiska partierna om att i fördelningen av de politiska uppdragen ge 
förutsättningar för ett mer jämnt fördelat talarutrymme mellan kvinnor och 
män.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionens första beslutspunkt bifalls genom att kommunfullmäktiges 

beslut 2016-12-13 § 420 upphävs i den del som avser en 
tidsbegränsning för förande av statistik. 
 

2. Motionens andra beslutspunkt är, utifrån presidiets samt 
demokratiberedningens yttrande, att anse som besvarad. 
 

3. De politiska partierna uppmanas att i fördelningen av de politiska 
uppdragen ge förutsättningar för ett mer jämnt fördelat talarutrymme 
mellan kvinnor och män. 

Inlägg 
Agneta Hansson (V), Weidan Gong (V), Emilia Hallin (S), Tomas 
Marklund (S), Carina Sundbom (C) samt Helena Moen (C) yttrar sig. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionens första beslutspunkt bifalls genom 
att kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 420 upphävs i den del som 
avser en tidsbegränsning för förande av statistik; att motionens andra 
beslutspunkt är, utifrån presidiets samt demokratiberedningens yttrande, att 
anse som besvarad; samt att de politiska partierna uppmanas att i 
fördelningen av de politiska uppdragen ge förutsättningar för ett mer jämnt 
fördelat talarutrymme mellan kvinnor och män. 

Agneta Hansson (V), Carina Sundbom (C) samt Weidan Gong (V) yrkar 
bifall till motionen. 

Emilia Hallin (S) samt Tomas Marklund (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Agneta 
Hanssons m fl yrkande var för sig, och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunfullmäktiges förslag. 

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

Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 49 ja-röster och 13 nej-röster, 3 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 231 
Demokratiberedningens protokoll 2018-02-27 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-06 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse för presidiets räkning, 2018-
01-10 
Motion 63/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Demokratiberedningen 
Kommunfullmäktiges gruppledare 
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Voteringslista § 187 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
- Peter Lindkvist     X 
C Håkan Andersson   X  
C Kjell Bergmark   X  
C Kurt Vallmark    X  
C Gabriella Rymark Helena Moen  X  
C Maria Sandström    X  
C Carina Sundbom   X  
KD Charlotta Enqvist   X   
KD Lennart Hägglund  X   
L Stina Engström   X   
L Håkan Lindh  X   
L Jens Wennberg Birgitta Burström X   
L Andreas Westerberg  X   
L Lars Åhman   X   
M Lenita Hellman  X   
M Anette Lindgren  X   
M Andreas Löwenhöök   X   
M Micaela Löwenhöök  Nils E Vesterberg X   
M Henry Andersson  X   
M Johan Söderberg Gunilla Andersson   X 
MP Magnus Hjonequist Ingegerd Saarinen  X  
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X   

MP Hans Brettschneider  X   
MP Rune Wästerby  X   
S Robert Ignberg  X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson  X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Hans Westin X   
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
X   

S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark Raija Melender 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 7 2 
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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 Elsy Larsson X   
S Jonas Segerlund   X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg  X   
S Peter Stensmar Lars Lundmark X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg  X   
S Caroline Cercio Lidström Boel Berggren X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström  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  Thomas Hashemi  X  
V Joakim Wallström Weidan Gong  X  
V Jeanette Velander   X  

Summa: 49 13 3 
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§ 188 Dnr KS 2018-000028 720 

Motion av Andreas Westerberg (L) om att 
förkorta väntetiden från beslut till verkställighet 
till särskilt boende inom äldreomsorgen (4/18) 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Westerberg (L) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att socialnämnden får i uppdrag att vidta åtgärd-
er så att den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet om 
särskilt boende sänks till 60 dagar. 

Socialnämnden beslutade 2018-04-26 § 73 att föreslå att motionen avslås. 
Nämnden hänvisar till att Andreas Westerberg fick ett svar på en 
interpellation i kommunfullmäktige, ett svar som innehöll felaktiga 
uppgifter beträffande tidsåtgången mellan beslut och inflyttning i särskilt 
boende. Motionen utgår från dessa uppgifter, som alltså inte var en 
rättvisande bild av de verkliga förhållandena. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Andreas Westerberg (L) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Andreas Westerberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 245 
Socialnämndens protokoll 2018-04-26 § 73 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-16 
Motion 4/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Socialnämnden 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 63  
Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 189 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 bordläggs till sammanträdet 2018-09-25. 

Beslutsunderlag 
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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§ 190 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 bordläggs till sammanträdet 2018-09-25. 

Beslutsunderlag 
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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§ 191 Dnr KS 2018-000367 214 

Detaljplan för korsningen väg 372 - 
Svedjevägen inom stadsdelen Hedensbyn, 
antagande 
Sammanfattning  
Syftet med planen är att möjliggöra Trafikverkets ombyggnad av 
korsningen väg 372– Svedjevägen till en cirkulationsplats och nybyggnad 
av en gång- och cykeltunnel under väg 372 med anslutande gång- och 
cykelvägar samt nya busshållplatser. 
 
Planförslaget innebär att mark för väg och gata samt skydd anpassas till 
den nya korsningslösningen. Detaljplanen upprättas med normalt 
förfarande. 
 
Samtliga synpunkter som kommit in på planförslaget har blivit 
tillgodosedda. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för korsningen väg 372 – Svedjevägen inom stadsdelen 
Hedensbyn antas enligt bygg- och miljönämndens förslag. 

Inlägg 
Henry Andersson (M) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 230 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-05-03, § 106 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-25 
Planbeskrivning 2018-04-25 
Plankarta 2018-04-25 
Granskningsutlåtande med bilaga 2018-04-25 
Bilaga, Naturvärdesinventering 2017-01-31 
Bilaga, Projekterings PM Vägteknik 2017-01-31 
Bilaga, Rapport Buller väg 372 2017-06-14 
Bilaga, Markmiljöundersökning 2017-01-31 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 192 Dnr KS 2016-000263 219 

Reviderat kvalitetsprogram uteserveringar 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige behandlade 2016-05-17 § 193 ett förslag till reviderat 
kvalitetsprogram utserveringar. Förslaget hade upprättats av bygg- och 
miljönämnden, men då tekniska nämnden inte hade beretts tillfälle att yttra 
sig återremitterades ärendet. 

Tekniska nämnden beslutade 2017-01-23 § 22 att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa kvalitetsprogrammet, men med vissa 
ändringar i förhållande till bygg- och miljönämndens förslag. 

Kommunstyrelsens beslutade 2017-02-21 § 72 att återremittera ärendet till 
tekniska nämnden samt bygg- och miljönämnden för att ta fram ett 
gemensamt förslag. 

Tekniska nämnden behandlade 2018-05-14 § 113 ett förslag till uppdaterat 
kvalitetsprogram för uteserveringar och föreslog kommunfullmäktige anta 
detsamma. Bygg- och miljönämnden behandlade 2018-05-03 § 104 samma 
förslag och ställde sig bakom detsamma.  

Eftersom sommarsäsongen redan inletts föreslås att programmet träder i 
kraft 2019-01-01, detta för att de näringsidkare som erhållit tillstånd utifrån 
nu gällande riktlinjer inte ska behöva ändra sina verksamheter mitt under 
pågående uteserveringssäsong. Ett senarelagt ikraftträdande ger även 
möjligheter för informationsinsatser från förvaltningens sida inför 2019 års 
säsong. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kvalitetsprogrammet för uteservering antas enligt tekniska nämndens 

förslag 2018-05-14 § 113. 

2. Programmet träder i kraft 2019-01-01. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (L) samt Charlotta Enqvist 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Lenita 
Hellman (M), Anette Lindgren (M), Nils E Vesterberg (M), Henry 
Andersson (M), Gunilla Andersson (M), Håkan Andersson (C), Kjell 
Bergmark (C), Kurt Vallmark (C), Helena Moen (C), Maria Sandström 
(C), Carina Sundbom (C), Stina Engström (L), Håkan Lindh (L), Birgitta 
Burström (L), Lars Åhman (L) samt Lennart Hägglund (KD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkanden. 
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Inlägg 
Agneta Hansson (V), Andreas Löwenhöök (M), Ola Burström (S), Evelina 
Fahlesson (S), Andreas Westerberg (L) samt Charlotta Enqvist (KD) yttrar 
sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att kvalitetsprogrammet för uteservering antas 
enligt tekniska nämndens förslag 2018-05-14 § 113; samt att programmet 
träder i kraft 2019-01-01. 

Agneta Hansson (V), Ola Burström (S) samt Evelina Fahlesson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (L) samt Charlotta Enqvist 
(KD) yrkar att följande ändringar görs i programmet: 

” 
Sidan 1: 

Inledning 
Andra stycket, första meningen - stryks 
”Programmet har medvetet utformats med riktlinjer som vid första anblick kan verka 
restriktiva, men avsikten är att de både kan appliceras direkt och fungera som 
utgångspunkt i en diskussion mellan olika aktörer.” 
 
 
Sidan 9: 
Utformning av Räcke 
Andra stycket - stryks 
”Avgränsningen till uteserveringen ska bestå av metallräcken med en diskret 
framtoning. I vissa fall kan smida pollare med rep alternativt kedja som avgränsare 
accepteras. Dessa ska utrustas med underliggare. Räckets innehåll får inte vara solitt 
med undantag att ”hålrummet” kan kläs med tyg t.ex. canvas, alternativt en transparent 
yta.” 
 
Sidan 9: 
Material (I anslutning till Utformning av Räcke) 
Hela avsnittet - stryks 
”Räcket vid en uteservering ska vara utfört i metall med en svart kulör. En alternativ 
färgsättning är dock möjlig, men ska då utarbetas i samråd med Skellefteå kommun. 
En eventuell överliggare på räcket ska vara utförd i metall eller i ett träslag med en 
mörk framtoning.” 
 
Sidan 9: 
Mått/riktlinjer (I anslutning till Utformning av Räcke) 
Stycke ett och två - stryks 
”Räcket ska ha en minimihöjd på 900 mm och en maximihöjd på 1000 mmfrån mark. 
Anledningen till att det är ett kort avstånd mellan min- och maximum höjd är att det 
ska se så enhetligt ut som möjligt. 
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Höjden för kompletteras med lösa objekt så som lampor, krukor etc. Dessa objekt 
måste dock placeras och fästas på insidan av serveringen för att det inte ska hindra 
eller försvåra passagen eller framkomligheten för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Meny i max A3 storlek får placeras monterad på räcket i 
öppningen till uteserveringen men får inte sticka ut utanför uteserveringen. Öppningen 
i räcket för ingång skall vara mellan 1-2 meter bred.” 
 
Sidan 9: 
Mått/riktlinjer (I anslutning till Utformning av Räcke) 
Ny inledning 
”Räcket ska ha en minimihöjd på 700 mm och en maximihöjd på 1000 mm från mark. 
Räcken ska ha en öppning, för in- och utgång, som är mellan 1-2 meter bred.” 
 
Sidan 9: 
Mått/riktlinjer (I anslutning till Utformning av tak och skyddsanordningar) 
Första stycket, andra och tredje meningen - stryks 
”Färgsättningen ska harmonisera med uteserveringen och övrig omgivning och inte ta 
överhand när det gäller färgsättning och utformning (få färger är att rekommendera). 
Detta gäller även eventuella reklambudskap, se avsnitt om skyltning och reklam.” 
 
Sidan 10: 
Utformning av golv 
Andra stycket, första meningen - stryks 
”Däckets material ska harmonisera med gatan och fasadens språk och uttryck.” 
 
Sidan 10: 
Den nedra bildtexten 
Första meningens andra del - stryks 
”…, men ingreppet ska vara minimalt” 
 
Sidan 11: 
Service/servicebyggnader på en uteservering 
Tredje meningens andra del - stryks 
”…och ska anpassas till platsen när det gäller färg och form samt material.” 
 
Sidan 11: 
Möblering 
Hela avsnittet - stryks 
”Möbleringen på en uteservering ska vara väl anpassad i material, färg och funktion till 
det övriga utseendet på uteserveringen.” 
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Sidan 11: 
Skyltning och reklam 
Första styckets tredje mening - förändras 
Från: 
”En trottoarpratare kan ersättas med en skylt max 70 cm bred och max räckets 
förslutna del i höjd.” 
Till: 
”Trottoarpratare kan ersättas med reklamskyltar som monteras direkt på räcket och 
omfattar max räckets förslutna del.” 
 
Sidan 11: 
Skyltning och reklam 
Andra styckets första mening - stryks 
”Reklamen och skyltar ska harmonisera med uteserveringens utseende och inte ta 
överhand, eventuella reklambudskap ska vara knutna till uteserveringens verksamhet.” 
 
Sidan 11: 
Exempelbild två och tre samt bildtexter - stryks 
 
Sidan 12: 
Tillgänglighet 
Sista stycket, utom första meningen - stryks 
”Kom ihåg att alla kunder är lika mycket värda för din verksamhet och om din 
uteservering är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning kommer både 
personer med egna funktionsnedsättningar men också alla i deras sällskap nyttja dem. 
Barnfamiljer kommer också att välkomna det extra utrymmet om de bland annat har 
med sig en barnvagn.” 
” 

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

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

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 43 ja-röster och 18 nej-röster, 4 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 234 
Tekniska nämndens protokoll 2018-05-14 § 113  
Bygg- och miljönämndens protokoll2018-05-03 § 104  
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-23 
Tillgänglighetsgruppens protokoll 2018-04-06 pkt 4 
Förslag till kvalitetsprogram för uteserveringar 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Tekniska nämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Tillgänglighetsgruppen 
Kommunledningskontoret, näringsliv 
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Voteringslista § 192 

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

Wikström 
 X   

MP Hans Brettschneider  X   
MP Rune Wästerby  X   
S Robert Ignberg  X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson  X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Hans Westin X   
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
X   

S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark Raija Melender 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 18 2 
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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 Elsy Larsson X   
S Jonas Segerlund   X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg  X   
S Peter Stensmar Lars Lundmark X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg  X   
S Caroline Cercio Lidström Boel Berggren X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström  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  Thomas Hashemi X   
V Joakim Wallström Weidan Gong X   
V Jeanette Velander  X   

Summa: 43 18 4 
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§ 193 Dnr KS 2018-000374 450 

Ny renhållningsordning för Skellefteå kommun 
- lokala föreskrifter och avfallsplan 
Sammanfattning  
Enligt miljöbalken (1998:808), 15 kapitel 41 § ska det för varje kommun 
finnas en renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla de 
lokala föreskrifter om hantering av avfall, som gäller för kommunen. Till 
renhållningsordningen ska vidare höra en avfallsplan med uppgifter om 
avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets 
mängd och farlighet. 

Lokala föreskrifter om avfallshanteringen innehåller de kommunala 
bestämmelserna om avfallshantering. De är ett verktyg för att styra 
hanteringen av hushållsavfall, en rättslig grund för att ta ut renhållnings-
taxa och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.  

Avfallsplanens syfte är att nå de mål som riksdag och regering anvisar, 
samt de mål som Skellefteå kommun fastställt inom avfallsområdet. 
Avfallsplanen föreslås gälla för perioden 2018-2022 och ersätter den gamla 
avfallsplanen. I avfallsplanen finns tre visionära mål; klättra uppför 
avfallstrappan, förebygga resursslöseri och minska hushållsavfallets 
farlighet. En ny del i avfallsplanen är förebyggande av uppkomsten av 
avfall och nedskräpning. 

Vid tekniska nämndens sammanträde i februari 2018 godkändes att förslag 
till renhållningsordningens nya lokala föreskrifter och ny avfallsplan fick 
ställas ut för allmänhetens granskning. Föreskrifterna har varit utställda 
mer än fyra veckor under vintern 2018. 

Totalt har tre synpunkter på förslaget till lokala föreskrifter och avfallsplan 
inkommit. Samtliga synpunkter har bearbetats och en ny version av 
renhållningsordning för Skellefteå kommun har tagits fram. Alla dokument 
som hör till förslag till ny renhållningsordning för Skellefteå kommun - 
lokala föreskrifter och avfallsplan, är daterade 2018-04-20. Den nya 
avfallsplanen föreslås gälla från och med 2018-07-01och de nya lokala 
föreskrifterna från och med 2019-01-01. 

Tekniska nämnden beslutade 2018-05-14 § 105 att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till ny renhållningsordning för Skellefteå kommun fastställs enligt 
tekniska nämndens beslut 2018-05-14 § 105, innehållande: 

a) Ny avfallsplan för perioden 2018-2022, inklusive bilaga 1-4, daterad 
2018-04-20, att gälla från och med 2018-07-01. 
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b) Nya lokala föreskrifter om avfallshanteringen för Skellefteå kommun, 
inklusive bilaga 1-3, daterad 2018-04-20, att gälla från och med 2019-01-
01. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C) samt Filip Palukka (V) yttrar sig. 

Yrkande 
Carina Sundbom (C) yrkar att ärendet skall återremitteras för utredning av 
följande frågor: 
- Konsekvenser av hämtning av grovavfall en gång per år i form av skräp i  
  skogen; öppettider på återvinningscentraler samt återbruk på alla  
  återvinningscentraler 
- Konsekvenser av hämtning vid fritidshus; hämtning vid tomtgräns,  
  tomma tunnor ute trots att ingen är på plats samt hur mycket dyrare det  
  blir 
- Konsekvenser av att latrinkärl enbart säljs i staden i form av mer  
  bilkörning för att få tag i latrinkärl 

Filip Palukka (V) yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Carina Sundboms återremissyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 235 
Tekniska nämndens protokoll 2018-05-14 § 105 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-04-24 
Förklaring renhållningsordning 
Renhållningsordning - Avfallsplan för perioden 2018-2022, inklusive 
bilaga 1-4, daterad 2018-04-20, att gälla fr. o m 2018-07-01 
Renhållningsordning - Föreskrifter om avfallshantering för Skellefteå 
kommun, inklusive bilaga 1-3, daterad 2018-04-20, att gälla fr. o m 2019-
01-01 
Populärversion av ny avfallsplan för perioden 2018-2022 
Gällande lokala föreskrifter för avfallshantering, Skellefteå kommun 
antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 296 
Gällande avfallsplan antagen av kommunfullmäktige 2010-04-20 § 90 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Tekniska nämnden 
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§ 194 Dnr KS 2018-000379 024 

Tillämpningsanvisningar för 
pensionsbestämmelser OPF-KL och PBF för 
förtroendevalda i Skellefteå kommun 
Sammanfattning  
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda invalda före 2014 tillhör 
pensionsbestämmelserna PBF (Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda). 

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-20. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-22 § 233 
Personalnämndens protokoll 2018-05-07 § 62 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-03 
Bilaga - Tillämpningsanvisningar för PBF och OPF-KL 
 
______________________________________________________ 
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§ 195 Dnr KS 2018-000363 730 

Nuläge 2017, Ett Skellefteå för alla - 
funktionshinderpolitisk strategi 2015-2025  
Sammanfattning  
Skellefteå kommuns funktionshinderpolitiska strategi ett Skellefteå för alla 
2015-2025 har det övergripande målet att öka delaktigheten i samhället för 
alla, oavsett funktionalitet. Alla nämnder har formulerat egna mål och 
aktiviteter för att nå strategins målområden ökad tillgänglighet, höjd 
kunskapsnivå och bättre utbildning och fler arbetstillfällen. Målen är satta 
för perioden 2017-2018. Denna uppföljningsomgång redovisas nämndernas 
måluppfyllelse under 2017. 
 
Socialnämnden ansvarar för att samla in och sammanställa årlig planering 
och uppföljning från alla nämnder kring arbetet med strategin.  
 
Alla nämnder har lämnat in redovisning för 2017. Nämnderna har besvarat 
ett antal riktade frågor kopplat till de mål varje nämnd satt upp för 2017-
2018. Eftersom insatser för ökad delaktighet och tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning ser olika ut inom olika nämnders 
verksamhetsområden blir riktade frågor ett mer effektivt sätt att följa varje 
nämnds arbete. Ett antal allmänna frågor ställdes också till alla nämnder, i 
syfte att kunna stärka stödet till nämnderna i deras arbete inom Ett Skellefteå 
för alla. Svarsfrekvensen på dessa frågor var låg, vilket antingen kan tolkas 
om att nämnderna är nöjda med det stöd som idag ges eller som att 
nämnderna har svårt att formulera vilket stöd de kan efterfråga.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Nämndernas redovisning för 2017 godkänns. 

 
2. De kommunala bolagen uppmanas att inkomma med redovisningar 

inför 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 226 
Socialnämndens protokoll 2018-04-26 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-03-19 
Sammanställning av alla nämnders redovisning, 2018-03-19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Skellefteå Stadshus AB 
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§ 196 Dnr KS 2016-000525 434 

Jakträtt för kommuninnevånare på Skellefteå 
kommuns marker 
Sammanfattning  
Kommunledningskontoret initierade 2016 ett ärende om förändring i 
fördelning av jakträtter. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till 
förvaltningen för en översyn av arrendeavgifterna till Skellefteå kraft samt 
en redogörelse för hur många personer som nyttjar jakträtten, hur många 
som ansökt om jakträtt samt hur många hektar som arrenderas. 
Kommunstyrelsen remitterade också ärendet till personalnämnden för en 
utredning av de skattekonsekvenser de föreslagna förändringarna kan få.  

Personalnämndens utredning visar att de medarbetare som tilldelas jakträtt 
inte får någon subvention vilket betyder att det heller inte får några 
skattekonsekvenser. 

Under kommunledningskontorets fortsatta utredning under återremissen 
har ett förslag på nya rutiner för att hantera jakträtter utarbetats. 

Vid försäljningen av hela Skellefteå kommuns skogsinnehav till Skellefteå 
Kraft, behöll Skellefteå kommun rätten att fördela de tillhörande 
jakträtterna för skogsfastigheter. Jakträtterna har i nuvarande form 
upplåtits enligt: Personalföreningen 50% och kommuninvånare 50%.  

Enligt nytt förslag bör jakträttigheterna istället fördelas bland samtliga 
kommuninvånare under 35 år med jaktlicens, för att främja möjligheter till 
ett långsiktigt intresse för jakt och skog. Genom att erbjuda den här 
möjligheten för yngre kommuninvånare hoppas kommunen kunna säkra 
detta intresse och ytterligare göra Skellefteå till en attraktiv kommun för 
yngre invånare och på så sätt främja 2030-strategin, mot 80 000 invånare.  

Antalet jakträtter som fördelas ut föreslås även minska från 50 st till 13 st 
och varje rättighet ska istället börja gälla både älg och småvilt. 
Jakvårdsområdena föreslås minska till att endast omfatta: 
Bergsbyn/Hedensbyn, Finnfors/Grundfors och Björklund/Vitsjön. 
Resterande jakträtter föreslås Skellefteå Kraft själva förfoga över 
föredelningen för. 

Enligt detta nya förslag bör även Skellefteå Kraft istället Skellefteå 
kommun vara den part som fördelar jakträtterna. Utlottningen sker 
lämpligen genom lotteri vartannat år och varje rättighet gäller både älg och 
småvilt.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktiges beslut 1986-11-25 § 24 upphävs. 

 
2. Befintliga jakträtter fördelas till kommuninnevånare som innehar 

jaktlicens och som inte har fyllt 36 år under det kalenderår då 
jakträtterna utlyses. 
 

3. Jakträtt varar i fem år, därefter måste förnyad ansökan ske. 
 

4. Antalet fördelade jakträtter minskas till 13 stycken, dessa omfattar 
såväl högvilt som småvilt inom respektive jaktvårdsområde. 
 

5. Fördelning av jakträtter görs av Skellefteå Kraft AB.  
 

6. Fördelningen av jakträtter sker genom lottning, som genomförs vart 
femte år. 

Reservation 
Carina Sundbom (C) samt Agneta Hansson (V) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden.  

Filip Palukka (V), Thomas Hashemi (V), Weidan Gong (V), Jeanette 
Velander (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agneta Hanssons 
yrkande.  

Håkan Andersson (C), Maria Bernsson (C), Kurt Vallmark (C), Helena 
Moen (C) samt Maria Sandström (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Carina Sundboms yrkande. 
 
Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD), Agneta Hansson (V) samt Carina Sundbom (C) 
yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiges beslut 1986-11-25 § 
24 upphävs (beslutspunkt 1); att befintliga jakträtter fördelas till 
kommuninnevånare som innehar jaktlicens och som inte har fyllt 36 år 
under det kalenderår då jakträtterna utlyses (beslutspunkt 2); att jakträtt 
varar i två år, därefter måste förnyad ansökan ske (beslutspunkt 3); att 
antalet fördelade jakträtter minskas till 13 stycken, dessa omfattar såväl älg 
som storvilt inom respektive jaktvårdsområde (beslutspunkt 4); att 
fördelning av jakträtter görs av Skellefteå Kraft AB (beslutspunkt 5); samt 
att fördelningen av jakträtter sker genom lottning, som genomförs 
vartannat år (beslutspunkt 6). 

Charlotta Enqvist (KD) samt Carina Sundbom (C) yrkar att någon 
åldersgräns för deltagande i utlottning inte skall finnas. 
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Agneta Hansson (V) samt Carina Sundbom (C) yrkar på följande tillägg till 
punkten 6 i kommunstyrelsens ”varvid 50% av jakträtterna skall lottas ut 
till kvinnor. Om tillräckligt antal kvinnliga sökanden inte finns får 
överskjutande antal jakträtter lottas ut bland män”. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på punkten 1 i kommunstyrelsens förslag, 
och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Charlotta Enqvists m fl yrkande om att 
någon åldersgräns för deltagande i utlottning inte skall finnas (beslutspunkt 
2), och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

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

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 46 ja-röster och 15 nej-röster, 4 ledamöter är 
frånvarande. 

Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer proposition på punkten 3 i kommunstyrelsens förslag, 
och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 

Beslutsgång 4 
Ordföranden ställer proposition på punkten 4 i kommunstyrelsens förslag, 
och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 

Beslutsgång 5 
Ordföranden ställer proposition på punkten 5 i kommunstyrelsens förslag, 
och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 

Beslutsgång 6 
Ordföranden ställer proposition på Agneta Hanssons m fl yrkande om att 
50% av jaktätterna skall lottas ut till kvinnor (beslutspunkt 6), och finner 
att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

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

Omröstningsresultat 6 
Vid voteringen avges 46 ja-röster och 13 nej-röster, 2 ledamöter avstår från 
att rösta, 4 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 227 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-12 
Personalnämndens beslut 2016-11-09, § 116 
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-29, § 337 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-02 
Kommunfullmäktiges protokoll 1986-11-25, § 376 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Personalnämnden 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
Skellefteå Kraft AB 
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Voteringslista § 196 omröstningsresultat 2 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
- Peter Lindkvist     X 
C Håkan Andersson   X  
C Kjell Bergmark Maria Bernsson  X  
C Kurt Vallmark    X  
C Gabriella Rymark Helena Moen  X  
C Maria Sandström    X  
C Carina Sundbom   X  
KD Charlotta Enqvist    X  
KD Lennart Hägglund   X  
L Stina Engström    X  
L Håkan Lindh   X  
L Jens Wennberg Birgitta Burström  X  
L Andreas Westerberg   X  
L Lars Åhman    X  
M Lenita Hellman  X   
M Anette Lindgren  X   
M Andreas Löwenhöök   X   
M Micaela Löwenhöök  Nils E Vesterberg X   
M Henry Andersson  X   
M Johan Söderberg Gunilla Andersson X   
MP Magnus Hjonequist Ingegerd Saarinen  X  
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
   X 

MP Hans Brettschneider  X   
MP Rune Wästerby  X   
S Robert Ignberg  X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson  X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Hans Westin X   
S Bertil Almgren  X   
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
X   

S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark Raija Melender 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 2 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
S Kamel Mnad  Elizabeth Westerlund X   
S Anna-Sara Sorsén  X   
S Jasmine Ravaghi  X   
S Emilia Hallin   X  
S Annica Bray Elsy Larsson X   
S Jonas Segerlund   X   
S Valter Stenberg  X   
S Fredrik Stenberg  X   
S Peter Stensmar Lars Lundmark X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg  X   
S Caroline Cercio Lidström Boel Berggren X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström  X   
S Daniel Ådin   X   
S Lorents Burman  X   
S Ann Åström    X   
SD Per Olofsson    X 
V Lina Lindahl    X 
V Agneta Hansson   X   
V Filip Palukka  X   
V Hans-Erik Wallin  Thomas Hashemi X   
V Joakim Wallström Weidan Gong X   
V Jeanette Velander  X   

Summa: 46 15 4 
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Voteringslista § 196 omröstningsresultat 6 
Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår Frånv 
- Peter Lindkvist      X 
C Håkan Andersson   X   
C Kjell Bergmark Maria Bernsson  X   
C Kurt Vallmark    X   
C Gabriella Rymark Helena Moen  X   
C Maria Sandström    X   
C Carina Sundbom   X   
KD Charlotta Enqvist   X    
KD Lennart Hägglund  X    
L Stina Engström   X    
L Håkan Lindh  X    
L Jens Wennberg Birgitta Burström X    
L Andreas Westerberg  X    
L Lars Åhman   X    
M Lenita Hellman    X  
M Anette Lindgren  X    
M Andreas Löwenhöök   X    
M Micaela Löwenhöök  Nils E Vesterberg X    
M Henry Andersson  X    
M Johan Söderberg Gunilla Andersson  X   
MP Magnus Hjonequist Ingegerd Saarinen X    
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
    X 

MP Hans Brettschneider  X    
MP Rune Wästerby  X    
S Robert Ignberg  X    
S Iosif Karambotis  X    
S Åsa Karlsson  X    
S Pierre Lidström  X    
S Robert Eskelinen  X    
S Daniel Enwall Hans Westin X    
S Bertil Almgren  X    
S Börje Lindström Solweig Widmark-

Andersson 
X    

S Anna-Britta Lundberg  X    
S Carina Lundmark Raija Melender 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 29 7 2 2 
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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 Elsy Larsson X    
S Jonas Segerlund   X    
S Valter Stenberg  X    
S Fredrik Stenberg  X    
S Peter Stensmar Lars Lundmark X    
S Staffan Asplund  X    
S Tomas Teglund  X    
S Helen Englund Åberg  X    
S Caroline Cercio Lidström Boel Berggren X    
S Erik Vikström  X    
S Ola Burström  X    
S Daniel Ådin   X    
S Lorents Burman  X    
S Ann Åström    X    
SD Per Olofsson     X 
V Lina Lindahl     X 
V Agneta Hansson    X   
V Filip Palukka   X   
V Hans-Erik Wallin  Thomas Hashemi  X   
V Joakim Wallström Weidan Gong  X   
V Jeanette Velander   X   

Summa: 46 13 2 4 
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§ 197 Dnr KS 2018-000279 045 

Ansökan om ned-/avskrivning av lån i samband 
med bolagets förvärv av fastigheten Lövångers 
prästbordet 11:3, Lövånger Kyrkstad AB (svb) 
Sammanfattning  
Lövånger Kyrkstad AB har i en skrivelse till kommunstyrelsen 2018-03-
18, anhållit om att få en nedskrivning av det lån som kommunen gav 
bolaget i samband med bolagets förvärv av fastigheten Lövångers 
prästbord 11:3. I anhållan hänvisas till den revisionsrapport som tagits 
fram och som resulterat i att en första kontrollstämma i bolaget hållits 
2017-11-01. 

Då bolaget är på obestånd har kommunens ekonomichef på delegation 
hanterat kommunens fordran i samband med delårsbokslutet i april. 
Fordran på Lövånger kyrkstad AB har betraktats som osäker och har därför 
i delårsbokslutet omförts till ett värderegleringskonto. Det innebär att en 
kostnad på 1 500 000 kronor kommer att belasta delårsresultatet och 
därmed också kommunens slutliga resultat för 2018. 

Kommunledningskontorets bedömning är också att om Lövånger kyrkstad 
AB ska ha någon chans att kunna fortsätta sin verksamhet och undvika 
konkurs så behöver kommunen också juridiskt skriva bort sin fordran på 
bolaget. Kommunledningskontoret föreslår därför att Lövånger kyrkstad 
AB får motsvarande hantering av sin fordran som de mindre folkets hus 
föreningarna fick av kommunfullmäktige i mars 2017, det vill säga att 
fordran skrivs bort och inte längre kvarstår på bolaget. Lövånger Kyrkstad 
AB ska ha sin andra kontrollstämma senast den 1 juli 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommuns fordran på Lövånger Kyrkstad AB, motsvarande 
1 500 000 kronor, avskrivs. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 228 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-04 
Skrivelse från Lövångers Kyrkstad AB 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Lövånger Kyrkstad AB 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 198 Dnr KS 2017-000860 340 

Återbetalningsplan till va-kollektivet 
Sammanfattning  
Med anledning av det strategiskt viktiga infrastrukturprojektet ”Ny 
vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande 
samhällen” har kommunens vatten- och avloppsverksamhet (VA-
verksamhet) sedan några år tillbaka använt möjligheten att inrätta en 
särskild investeringsfond. Då projektet pågår och förväntas kunna avslutas 
under år 2019 behöver en plan för återbetalning till VA-kollektivet 
upprättas. 

För att få en jämn återbetalning till VA-kollektivet har en ekonomisk bedömning 
utförts för verksamhetens samlade kostnader och intäkter under den närmaste 10-
årsperioden. Den långfristiga skulden till VA-kollektivet, motsvarande 93,0 
mnkr enligt 2017 års bokslut, föreslås möta delar av de avskrivningskostnader 
som uppstår i projektet ”Ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med 
omkringliggande samhällen”. Den ekonomiska investeringen kommer att 
redovisas enligt principerna för komponentavskrivning enligt följande: 
 
Tillgångstyp Avskrivningstid, år 
Mark/ledningar 70 
Bygg 50 
El 25 
Maskin och process dricksvatten, tankar, cisterner 25 
VVS 25 
Maskin och process avlopp, biogas 10 
Styr, övervakning, instrument 10 
 
En avvägd återbetalningstakt innebär att den långfristiga skulden på 93,0 mnkr 
tillåts möta projektets avskrivningskostnader under max 15 år, dvs. med i 
genomsnitt 6,2 mnkr per år. 
 
På samma sätt har nödvändiga intäkter under perioden bedömts, varvid tre 
VA-taxehöjningar syns vara nödvändiga för att intäkter och kostnader vid 
periodens slut ska vara i balans, samtidigt som intäkterna successivt 
anpassas till kostnadsnivån. Varje avgiftshöjning motsvarar 
storleksordningen 50 kr/månad, inklusive moms, för en normalvilla eller 
lägenhet. 

En alltför snabb återbetalning medför en mycket kraftig taxehöjning i mitten av 
perioden, vilket inte är tillrådligt. Lägre taxehöjningar kan åstadkommas genom 
en långsammare återbetalningstakt av den långfristiga skulden. 
Det finns ett antal faktorer som kan påverka återbetalningsplanen och det 
är bl.a. framtida intäkts- och kostnadsökningar där främst utveckling av 
kommunens internränta får stor effekt. Därför behöver 
återbetalningsplanen årligen följas upp och eventuellt revideras. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Återbetalningsplan till VA-kollektivet på maximalt 15 år fastställs 

enligt tekniska nämndens förslag. 
 

2. Affärsverksamhetens skuld till VA-kollektivet samt aktuell 
återbetalningsplan ska årligen redovisas i kommunens årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 229 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-19 
Tekniska nämndens beslut 2017-11-20, § 301 
Bilaga återbetalningsplan 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Tekniska nämnden 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 199 Dnr KS 2018-000432 041 

Överföring av anslag för kulturskolan 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13 § 224 att kulturskolans 
verksamhet ska överföras från för- och grundskolenämnden till 
kulturnämnden. 

Kommunledningskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar tagit 
fram ett förslag till flytt av budgetramar för berörda nämnder. 22 340 000 
kronor överförs från för- och grundskolenämnden till kulturnämnden på 
helårsbasis.  

Kultur- och fritidskontoret har slagits samman. För denna verksamhet görs 
också en överföring avseende overhead för kulturverksamheten på 260 000 
kronor från för- och grundskolenämnden till kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. 22 340 000 kronor avseende helårskostnad för kulturskolan överförs 

från för- och grundskolenämndens ram till kulturnämndens ram från 
och med juli år 2018. 

2. 260 000 kronor avseende overheadkostnader för kulturverksamhet 
överförs från för- och grundskolenämndens ram till kulturnämnden ram 
år 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 254 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-13 § 27 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-13 § 224 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Nämnden för support och lokaler 
Kommunledningskontoret/ekonomi – och finans 
Budget och bokslut 
Kulturnämnden 
För- och grundskolenämnden 
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§ 200 Dnr KS 2018-000123 001 

Organisatorisk flytt av 
kommunledningskontoret/sekretariatet till 
support och lokaler 
Sammanfattning  
Under hösten 2017 har, på uppdrag av kommunchef, ett arbete gjorts med 
att möjliggöra en verksamhetsflytt av kommunledningskontoret, 
sekretariatet från kommunledningskontoret till förvaltningen för support 
och lokaler. Målet är att minska sårbarhet samt effektivisera arbetet genom 
digitalisering i den utsträckning det är möjligt. 

Nämnden för support och lokalers uppdrag är att samordna och utveckla 
effektiva stödfunktioner för övriga nämnder och bolag. Detta för att 
säkerställa att samordningsvinster tas tillvara. Därigenom kan kommunens 
verksamheter fokusera på sina respektive huvuduppdrag och i förläng-
ningen ge effektivare kommunal service till invånarna. 

Förslaget har samverkats i KÖS (kommunövergripande samverkan) 2018-
02-14 i enighet. Frågan har också behandlats i nämnden för support och 
lokaler, som tillstyrkt detsamma. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunledningskontoret, sekretariatet inklusive valkansliet blir 

organisatoriskt en del av förvaltningen support och lokaler. 

2. Anslag omfördelas mellan kommunstyrelsen och nämnden för support 
och lokaler. För 2018 omfördelas anslag för den del av året som 
förändringen gäller. Skuld för semester, övertid och flextid inklusive 
PO-pålägg regleras enligt praxis i kommunen 

3. För den del av sekretariatet som finansieras av valnämnden, sker ingen 
överföring av anslag utan det ligger kvar hos valnämnden. 

4. Förändringen gäller från och med 2018-07-01 . 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 263 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-05-22 
Nämnden för support och lokalers protokoll 2018-02-14 § 12 
Protokoll kommunövergripande samverkan 2018-02-14 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Nämnden för support och lokaler 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Budget och bokslut 
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§ 201 Dnr KS 2018-000429 600 

Försöksverksamhet med taxa baserad på 
faktisk vistelsetid - pilotprojekt förskola och 
fritidshem 
Sammanfattning  
För- och grundskolenämnden beslutade 2018-05-22 att föreslå 
kommunfullmäktige att nämnden får möjlighet att inom ramen för 
pilotprojekt besluta om en taxa som är baserad på faktisk vistelsetid under 
en försöksperiod på maximalt 6 månader. 

Det projekt som avses är för- och grundskolenämndens försök med en taxa 
där vårdnadshavare betalar för den tid som faktiskt nyttjas på förskola och 
fritidshem. Projektet inleddes 2018-01-01 och avses pågå till och med 
2018-12-21. Det omfattar fyra avdelningar, och sker i samverkan med 
vårdnadshavare och berörda medarbetare.  

För att kunna skapa ett fullgott underlag inför eventuella framtida beslut 
önskar nämnden att taxan, på de berörda avdelningarna, baseras på nyttjad 
tid. För att detta skall vara möjligt måste kommunfullmäktige medge att ett 
avsteg görs från av kommunfullmäktige fastställd taxa.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. För- och grundskolenämnden får möjlighet att inom ramen för 

pilotprojekt kring taxa för nyttjad tid besluta om en taxa baserad på 
faktisk vistelsetid.  

2. Tillståndet enligt punkt 1 gäller under en försöksperiod på maximalt 
6 månader, räknat från införandet av ny taxa. 

Inlägg 
Agneta Hansson (V) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 262 
För- och grundskolenämndens beslut 2018-05-22 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-13 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
För- och grundskolenämnden 
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§ 202 Dnr KS 2018-000449 860 

Överenskommelse mellan Institutet Dans i 
skolan och Skellefteå kommun för åren 2018 - 
2021 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-30 § 426 att godkänna en 
överenskommelse mellan Skellefteå kommun och Institutet Dans i Skolan 
för åren 2015 – 2018. Överenskommesen upphör 2018-06-30.  

Institutet har inkommit med ett förslag till ny överenskommelse för åren 
2018 – 2021. Syftet med överenskommelsen är att stärka kompetensen 
inom dansområdet och fortsätta utvecklingen av en nationell plattform för 
området Dans och lärande. Skellefteå kommun får hjälp av Institutet Dans i 
Skolan att marknadsföras som pionjärkommunen som var först i landet 
med dans i skolan och tagit ansvar för danskonst för och med barn och 
unga i över 50 år. Institutet hänvisar även till den Dansbiennal som 
genomfördes i Skellefteå och Piteå 2018-05-07 – 09 med temat ”Mer dans 
i skolan”. Biennalen kombinerades även med en nordisk forsknings-
konferens på samma tema. 

De gemensamma insatserna enligt överenskommelsen föreslås för 
Skellefteå kommuns del finansieras med totalt 900 000 kronor, där 150 000 
kronor avser perioden 2018-07-01 – 2018-12-31; 300 000 kronor avser år 
2019; 300 000 kronor avser år 2020 samt 150 000 kronor avser perioden 
2021-01-01 – 2021-06-30. Dessa avses hämtade ur medel till kommun-
styrelsens förfogande, område demokrati, integration och hälsa vad avser 
år 2019 – 2021. Då medel saknas för år 2018 måste kommunens resultat 
belastas. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05, § 264: 

1. Överenskommelsen mellan Institutet Dans i Skolan samt Skellefteå 
kommun avseende perioden 2018-07-01 – 2021-06-30 godkänns. 

2. Finansiering av gemensamma insatser uppgår till 150 000 kronor år 
2018, 300 000 kronor år 2019, 300 000 kronor år 2020 samt 
150 000 kronor år 2021. 

3. Finansieringen enligt punkt 2 vad avser 2019 – 2021 sker ur medel 
till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget, område 
demokrati, integration och hälsa. 

4. Finansieringen enligt punkt 2 vad avser 2018 belastar kommunens 
resultat. 

5. Beslutet avseende 2018 villkoras med att kommunfullmäktige 
godkänner att åtgärden belastar kommunens resultat. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Finansiering av överenskommelse med Institutet Dans i Skolan får, vad år 
2018 beträffar, ske genom belastning av kommunens resultat. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 
Förslag till överenskommelse 
Verksamhetsplan för Institutet Dans i Skolan 2018 
Rapport från Dans i skolan-biennal 2018 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Institutet Dans i Skolan  
För- och grundskolenämnden 
Kommunledningskontoret/ekonomi- och finans 
Budget och bokslut 
Kommunledningskontoret, samhällsutveckling 
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§ 203 Dnr KS 2018-000361 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL),  kvartal 1, 2018 
Sammanfattning  
Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal 
rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. Rapportering görs av respektive avdelning på individnivå till 
Inspektionen för vård och omsorg. Rapportering av socialnämnden görs i 
avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   

Socialnämnden rapporterar att under 2018 kvartal 1 fanns det 30 beslut 
som inte verkställts inom tre månader vilket är en minskning med 7 mot 
föregående kvartal. Det är 24 beslut hos äldreomsorgen (ÄO), 6 från 
Individ- och familjeomsorgen (IFO). Stöd och service har inga icke-
verkställda beslut detta kvartal.  
 
10 personer har tackat ja till särskilt boende inom äldreomsorgen varav 5 
har flyttat in och övriga 5 pågår planering för inflyttning. Övriga 14 
personer har specifika önskemål om boende.  

6 ärenden hos IFO avser 1 kontaktperson och övriga kontaktfamiljer. 
Några personer är erbjudna stöd men tackat nej och andra fall har 
uppdragstagarna tackat nej till uppdraget av olika orsaker.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06 § 222 
Socialnämndens protokoll 2018-04-26, § 66 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-04-03 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 204 Dnr KS 2018-000362 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), kvartal 1, 2018, 
socialnämnden 
Sammanfattning  
Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande 
beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Rapportering görs av respektive avdelning på individnivå till Inspektionen 
för vård och omsorg och i avidentifierad form av socialnämnden till 
fullmäktige och kommunens revisorer.  

Socialnämnden rapporterar att under 2018 kvartal 1 fanns det tolv 
beslut, varav sju berör män/pojkar och fem berör flickor/kvinnor, som 
inte verkställts inom tre månader. En minskning med två beslut mot 
föregående kvartal. Två uppehåll i verkställighet rapporteras också 
under kvartalet. Under kvartalet har sex beslut, som tidigare rapporterats 
in som ej verkställda, verkställts. Två beslut har avslutats utan att 
verkställas. 
 
Ett förhandsbesked gäller enligt lag i sex månader. Kommunen har inte 
rätt att ompröva insatsen under dessa sex månader även om personen 
tackar nej upprepade gånger. En person som fått förhandsbesked om en 
lägenhet och erbjudits verkställighet men tackat nej har i sex månader 
förtur om en annan lägenhet blir ledig. I de fall man endast har en 
lägenhet att erbjuda under de sex månaderna har man inte rätt att 
erbjuda den till annan sökande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 233 
Socialnämndens protokoll 2018-04-26, § 67 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-04-03 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 205 Dnr KS 2018-000300 102 

Fyllnadsval av revisor 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-29, § 162, att befria Östen 
Lövgren från uppdraget som revisor samt att bordlägga frågan om 
fyllnadsval. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ann-Christin Westerlund (S) utses till ny revisor för tiden till 2018-12-31. 

Jäv 
De ledamöter som omfattas av jäv enligt 5 kap 48 § Kommunallagen deltar 
inte i beslutet. 

Beslutsförhet 
Kommunfullmäktige handlägger ärendet med stöd av bestämmelsen i  
5 kap 46 § Kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-29, § 162 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Revisorerna 
Ann-Christin Westerlund 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 206 Dnr KS 2018-000348 102 

Fyllnadsval av ledamot i gymnasienämnden 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-29, § 162, att befria Britt-Mari 
Nylén (S) från uppdraget som ledamot i gymnasienämnden samt att 
bordlägga frågan om fyllnadsval. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Carina Lundmark (S) utses till ny ledamot i gymnasienämnden för 

tiden till 2018-12-31. 

2. Mats Ekman (S) utses till ny ersättare i gymnasienämnden för tiden till 
2018-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-29, § 164 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Gymnasienämnden 
Carina Lundmark 
Mats Ekman 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 207 Dnr KS 2018-000372 102 

Fyllnadsval av ersättare i bygg- och 
miljönämnden 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-29, § 165, att befria Marcus 
Burman (S) från uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden samt 
att bordlägga frågan om fyllnadsval. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Thomas Berggren (S) utses till ny ersättare i bygg- och miljönämnden för 
tiden till 2018-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-29, § 165 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
Thomas Berggren 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 208 Dnr KS 2018-000406 102 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Jan Håkansson (S) befrias från uppdraget. 

2. Frågan om fyllnadsval bordläggs. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Jan Håkansson 2018-05-15 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
Jan Håkansson 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 209 Dnr KS 2018-000461 102 

Val av ny styrelseledamot i Science City AB 
efter Erik Bergkvist 
Sammanfattning  
Erik Bergkvist som är vald till styrelseledamot i Science City AB kommer 
att lämna uppdraget. Valberedningen för Science City AB har föreslagit 
Anna Pettersson, Region Västerbotten, som ny styrelseledamot. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Erik Bergkvist befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Förslag från valberedningen i Science City AB 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Science City AB 
Erik Bergkvist 
Anna Pettersson 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 210 Dnr KS 2018-000056 101 

Beredning av medborgarförslag till 
kommunfullmäktige 
 

 Dnr 2018-407 315 

Medborgarförslag om cykelgarage i Skellefteå 
(21/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-414 450  

Medborgarförslag om att återvinningscentralen 
Degermyran  ska ha lördagsöppet året runt 
(22/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-416 310  

Medborgarförslag om att städa upp före detta 
busstorget i väntan på byggnation av 
kulturhuset (23/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 Dnr 2018-418 310  

Medborgarförslag om att göra Risbergsgatan 
till huvudled mellan Svedjevägen och 
Bergsbyrondellen (24/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-423 450  

Medborgarförslag om tillfälliga 
sopsorteringskärl vid älven i Centrum (25/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-439 319  

Medborgarförslag om att ha blinkande trafikljus 
nattetid i korsningen Kanalgatan-Stationsgatan 
(26/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-462 315  

Medborgarförslag om att återinföra det fysiska 
p-passet med mera (27/18) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.  

_____________________________________________________ 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Beslutet sänds till: 
Förslagsställarna 
Tekniska nämnden 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 211 Dnr KS 2018-000057 101 

Remisser  
 Dnr 2018-426 027 
 
Motion av Håkan Andersson (C) om betald utbildning för 
specialistsjuksköterskor (27/18) 
 
 Dnr 2018-433 710 
 
Motion av Gabriella Rymark (C) om barngruppsstorlekar efter Skolverkets 
rekommendationer (28/18) 
 
 Dnr 2018-434 710 
 
Motion av Gabriella Rymark (C) om att göra arbetet som förskollärare 
mera attraktivt (29/18) 
 
 Dnr 2018-435 029 
 
Motion av Gabriella Rymark (C) om att höja barnskötarnas status i 
förskolan (30/18) 
 
 Dnr 2018-436 026 
 
Motion av Håkan Andersson (C) om arbetsmiljön för arbetsplatser för 
planering, inläsning och dokumentation (31/18) 
 
 Dnr 2018-443 101 
 
Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Andreas 
Westerberg (L) och Charlotta Enqvist (KD) om demokratipriset (32/18) 
 
 Dnr 2018-445 600 
 
Motion av Lena Sandberg (KD) och Lennart Hägglund (KD) om att införa 
webbfilter på skolornas datorer (33/18) 
 
 Dnr 2018-454 020 
 
Motion av Håkan Andersson (C) om nolltolerans mot arbetsrelaterad 
ohälsa (34/18) 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 Dnr 2018-457 050 
 
Motion av Peter Lindkvist (-) om att införa ett system med korta 
upphandlingar på små objekt (35/18) 
 
______________________________________________________ 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 212 Dnr KS 2018-000366 101 

Delgivningar 
 Dnr 2018-410 102 

Umeå kommuns kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 115 om val 
av ordförande och vice ordförande i nämnden för grundläggande it-
kapacitetstjänster år 2018. 

 Dnr 2018-373 102 

Länsstyrelsens protokoll 2018-06-07 där Ewa Eriksson (S) har utsetts till 
ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 Dnr 2018-349 102 

Länsstyrelsens protokoll 2018-06-08 där Anna-Sara Sorsén (S) blir utsedd 
till ny ledamot och Daniel Sjögren (S) blir utsedd till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 

______________________________________________________ 
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