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Beslutande 
Parti Ledamöter Närv Frånv Ersättare 
- Peter Lindkvist §§ 137 – 

147, 151 - 153 
X   

C Håkan Andersson X   
C Kjell Bergmark X   
C Kurt Vallmark  X   
C Gabriella Rymark  X Helena Moen 
C Maria Sandström §§ 147 

- 170 
X   

C Carina Sundbom X   
KD Charlotta Enqvist X   
KD Lennart Hägglund  X Lena Sandberg 
L Stina Engström X   
L Håkan Lindh X   
L Jens Wennberg  X   
L Andreas Westerberg X   
L Lars Åhman §§ 148 - 170 X  Birgitta Burström §§ 137 - 147 
M Lenita Hellman X   
M Anette Lindgren §§ 137 

– 147,  151 
X  Gunilla Andersson §§ 148 – 

150, 152 - 170 
M Andreas Löwenhöök  X   
M Micaela Löwenhöök   X Olle Karlsson 
M Henry Andersson X   
M Johan Söderberg §§ 148 

– 150, 152 - 170 
X  Gunilla Andersson 137 – 147, 

151 
MP Magnus Hjonequist  X Jan-Erik Engman 
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
X   

MP Hans Brettschneider  X Ingegerd Saarinen 
MP Rune Wästerby  X  
S Robert Ignberg   X Martin Eliasson 
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson X   
S Pierre Lidström X   
S Robert Eskelinen X   
S Daniel Enwall  X Gunnel Sandström 
S Bertil Almgren  X Fredrik Lundberg 
S Börje Lindström X   
S Anna-Britta Lundberg X   
S Carina Lundmark  X Lars Lundmark 
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 Solweig Widmark-Andersson 
S Maria Marklund  X   
S Tomas Marklund §§ 144 

- 170 
 X Elsy Larsson §§ 137 - 143 

S Kamel Mnad  X   
S Britt-Marie Nyhlén  X Boel Berggren 
S Jasmine Ravaghi X   
S Emilia Hallin   X Raija Melender 
S Annica Bray X   
S Jonas Segerlund   X Hans Westin 
S Valter Stenberg   X Elizabeth Westerlund 
S Fredrik Stenberg X   
S Peter Stensmar  X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg X   
S Caroline Cercio Lidström X   
S Erik Vikström §§ 148 - 

170 
X  Lilian Westerlund-Parbring §§ 

137 - 147  
S Ola Burström  X Elsy Larsson §§ 144 - 170 
S Daniel Ådin  X   
S Lorents Burman X   
S Ann Åström  X   
SD Per Olofsson  X  
V Lina Lindahl  X Lova Torstensson 
V Agneta Hansson  X   
V Filip Palukka  X Thomas Hashemi 
V Hans-Erik Wallin §§ 137 

– 147, 151 - 153 
X  Weidan Gong §§ 148 – 150, 

154 - 170 
V Joakim Wallström X   
V Jeanette Velander X   
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§ 137 Dnr KS 2018-000053 101 

Revisorerna har ordet 
Någon information från revisorerna fanns inte tillgänglig vid 
sammanträdet. 
______________________________________________________ 
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§ 138 Dnr KS 2018-000296 420 

Fråga av Håkan Andersson (C) om 
informationen på kommunens hemsida om 
järnsand 
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har till bygg- och 
miljönämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Det finns artiklar på kommunens hemsida som innehåller felaktig 
information om järnsand, bland annat om krav på anmälan till kommunen. 
Man finner följande artiklar om järnsand när man använder hemsidans 
’sökfunktion’: 
 
• Användning av järnsand (http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=155732) 
• Frågor och svar om järnsand (http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=156292) 
• Järnsanden i vår miljö (http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=155742) 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 
 
• Jag hittar inte dessa artiklar via menyer eller länkar på hemsidan – 
innebär det att informationen inte är tänkt att vara tillgänglig? 
 
• Hur jobbar bygg- och miljönämnden för att säkerställa att inaktuell 
information inte ligger kvar och skräpar på hemsidan?” 
 
Bygg- och miljönämndens ordförande Evelina Fahlesson (S) lämnar 
följande svar: 
 
” 
Fråga 1: Alla sidor på hemsidan finns inte med i menyer eftersom det 
skulle bli alldeles för många. Det vanligaste tillvägagångsättet, för att hitta 
specifik information, är genom hemsidornas sökfunktion. Därför ligger 
informationen angående järnsand sökbar via den funktionen. 
 
Fråga 2: Tjänstepersonerna på informationsenheten vid Support och lokaler 
har ansvar för hemsidan. Det är verksamheterna som ansvarar för 
informationen på ”deras” sidor. När verksamheterna märker att 
information behöver uppdateras/ändras/tas bort, kontaktas 
informationsenheten som hjälper till med att uppdatera hemsidan. En del 
förvaltningar/verksamheter har egna webbpublicister. 
 
Utifrån informationen som jag fått nu så kontaktade jag 
informationsenheten och de ska undersöka om de kan länka till sidorna om 
järnsand från fler menysidor där det känns relevant att informationen finns 
med. 
” 
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Sedan Håkan Andersson (C) och Evelina Fahlesson (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
______________________________________________________ 
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§ 139 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?” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan bordläggs till sammanträdet 2018-06-18. 
______________________________________________________ 
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§ 140 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 2018-06-18. 

______________________________________________________ 
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§ 141 Dnr KS 2018-000380 130 

Fråga av Stina Engström (L) om det finns ett 
avtal med Medlefors folkhögskola gällande 
boende för ensamkommande flyktingungdomar 
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Enström (L) har till socialnämndens 
ordförande ställt följande fråga: 
 
”I december 2017 gick det ett rykte. Jag tyckte då det verkade totalt 
orimligt och släppte funderingen. Nu har samma rykte nått mig igen. 
Ryktet handlar om att det ska skett någon form av ett avtal med Medlefors 
folkhögskola som av misstag skrev på 42 år. Avtalet ska enligt ryktet gälla 
boende för ensamkommande flyktingungdomar. Detta måste bringas i 
klarhet huruvida det förhåller sig. 
 
Min fråga blir: 
 
Finns det någon sanning i detta eller är det endast ett löst rykte?” 
 
Socialnämndens vice ordförande Åsa Karlsson (S) lämnar följande svar: 
 
”  
Socialförvaltningen har ett hyreskontrakt på en lokal på Medlefors. Det 
avtalet skrevs 2016 och är på 5 år, det vill säga till 2021. Utifrån minskat 
behov av boendeplatser för ensamkommande flyktingungdomar nyttjas nu 
lokalen av en annan enhet inom socialkontoret. 
” 
 
Sedan Stina Engström (L) och Åsa Karlsson (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
______________________________________________________ 
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§ 142 Dnr KS 2018-0000425 770 

Fråga av Kjell Bergmark (C) om kommunal 
handlingsplan för suicidprevention 
Kommunfullmäktigeledamoten Kjell Bergmark (C) har till socialnämndens 
ordförande ställt följande fråga: 
 
”Sommaren 2016 lämnade jag in en motion till kommunfullmäktige 
angående att ta fram en kommunal handlingsplan för suicidprevention. 
Motionen behandlades och bifölls till min stora tacksamhet på 
kommunfullmäktige 2017-04-25. I svaret på motionen kunde man bland 
annat läsa att handlingsplanen skulle tas fram inom ramen för 
samarbetsgruppen mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns 
landsting. Nu har lite mer än ett år förflutit sedan beslutet.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 
  
- Hur har arbetet med handlingsplanen fortgått?  
- Om den ännu inte är färdigställd, när förväntas den vara klar?” 
 
Socialnämndens vice ordförande Åsa Karlsson (S) lämnar följande svar: 
 
”Socialkontoret har tagit fram förslag på en övergripande kommunal 
handlingsplan. Nu kommer handlingsplanen sändas till berörda 
förvaltningar för synpunkter. Socialnämnden kommer efter sommaren ta 
ställning till förslaget innan det sänds vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. 
” 
 
Sedan Kjell Bergmark (C) och Åsa Karlsson (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 
______________________________________________________ 
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§ 143 Dnr KS 2018-000419 119 

Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om ett förvar 
i Skellefteå 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”I en artikel i Norran, den 22 maj, beskrivs att Gränspolisen, region Nord, 
just nu hanterar lite drygt 800 avvisningsärenden, där personer avvikit. I 
artikeln efterfrågar Gränspolisen fler så kallade förvarsboenden i norra 
Sverige – igen. Dagens förvarsboenden räcker inte till och därför tvingas 
Gränspolisen släppa personer som ska avvisas. 
 
Chefen för Gränspolisen, region nord, säger: 
’Vi får inte sätta dem i häkte och jag får lite ont i mitt polishjärta eftersom 
det händer att vi tvingas släppa personer som egentligen ska lämna landet, 
särskilt de gånger vi vet att de är kriminellt belastade’. 
 
Den 24 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att besvara min 
motion – om att kommunen ska verka för etableringen av ett förvar i 
Skellefteå – med motiveringen att ’Skellefteå kommun arbetar aktivt för 
etablering av ett förvar’. 
 
I den artikel som jag refererar till ovan läser jag nu att Migrationsverket 
har fått regeringens uppdrag att skapa nya förvarsplatser i norra Sverige. 
De orter som pekas ut är Östersund, Umeå, Luleå och Boden. Skellefteå är 
alltså inte en av de utvalda orterna. 
 
Detta väcker många frågor: Vilket arbete har kommunen gjort? Varför är 
Skellefteå inte med bland de utvalda orterna? Har kommunen insatser inte 
varit tillräckliga? 
 
Men framförallt har jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, 
Lorents Burman (S): 
 
Har kommunen släppt tanken/arbetet om att det ska etableras ett förvar i S 
Skellefteå? 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 
 
” 
I mer än ett års tid har Skellefteå kommun och näringslivskontoret arbetat 
med denna fråga. Skellefteå kommun har presenterat sig för 
Migrationsverket som en plats att etablera ett förvar vid ett flertal tillfällen 
på lokal, regional och nationell nivå.  
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Möten har hållits med tjänstepersoner och politiker i frågan. En tomt har 
erbjudits Migrationsverket till förvar. 
Migrationsverket har ställt krav på god tillgänglighet vad gäller både flyg 
och vägar.  
I första hand tittar de på om det finns befintliga lokaler som kan användas. 
Det förslag vi har erbjudit innebär ett nybygge på mark där 
detaljplanearbete görs.  
Vår bedömning är dock att detta inte kommer påverka tidsplanen negativt 
och att det många gånger kan vara minst lika investeringskrävande att 
bygga om en fastighet till de specifika krav som Migrationsverket har som 
att bygga nytt.  
 
I dagsläget är vi inte en av de kommuner som Migrationsverket jobbar 
vidare med. De kommuner de valt att arbeta vidare med är Boden, Luleå, 
Östersund och Umeå.  
När beskedet kom om vilka kommuner som gäller fick vi också besked om 
att Skellefteå kan bli aktuellt om dessa kommuner inte motsvarar 
Migrationsverkets krav. Skellefteå kommun och näringslivskontoret 
fortsätter därför att ha kontakt med Migrationsverket om att vi är en 
lämplig plats för ett förvar.   
Vid återkommande tillfällen har samtliga gruppledare fått information om 
läget i denna fråga. 
” 
 
Sedan Andreas Löwenhöök (M) och Lorents Burman (S) yttrat sig 
förklaras behandlingen av ärendet avslutad. 
______________________________________________________ 
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§ 144 Dnr KS 2018-000256 600 

Interpellation av Stina Engström (L) om 
screening för att upptäcka läs och 
skrivsvårigheter, dyslexi (12/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (L) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Flera år har gått sedan jag lyfte ämnet läs och skrivsvårigheter, dyslexi i 
fullmäktige. Så nu undrar jag hur läget ser ut idag i vår kommuns för och 
grundskolor. När görs screnningen? 

Som alla vet numera är tidiga insatser helt avgörande för barnens 
kunskapsinhämtning i förskola och grundskola. 

Skolan ska vara kompenserande för de barn och unga som behöver det lilla 
extra som de inte alltid de får trots att skollagen är tydlig. Inget barn ska 
behöva gå ut grundskolan och inte vara utredd. Här måste skolan och 
föräldrar samverka för att ha barnet i fokus. 

En av våra grannkommuner uttalar att upp till 12% av de ungdomar som 
kommer till gymnasiet är inte ens utredda i grundskolan. Detta låter 
förfärligt ansvarslöst av huvudmannen, tycker jag. 

Med anledning av ovanstående önskar jag få svar på följande frågor? 

1. I förskolan och grundskolan görs screnning för att upptäcka läs och 
skrivsvårigheter? 

2. Grundskolan utreder man vidare om det är dyslexi? 

3. Kan vi vara säkra på att inget barn faller mellan ’stolarna’? 

4. Får barnen den kompensatoriska hjälp de är berättigade till? 

5. Överföringen från andra skolor inom o utom kommunen. Fungerar 
det?” 

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

” 
Fråga 1: Ja, vi har en screening/bedömningsplan från förskolan till årskurs 
9. Vi prövar språklig medvetenhet enligt Bornholmsmodellen och 
använder standardiserade lästester samt Skolverkets bedömningsstöd.  

Fråga 2: Vi utgår från dyslexiföreningens utredningsmodell och en 
arbetsgrupp håller nu på att slutföra en åtgärdstrappa där både läs- och 
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skrivutredningar samt åtgärdsförslag ingår. Ja, vi utreder även för att svara 
på frågan om det är specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

Fråga 3: Det är ett stort misslyckande om något barn ”faller mellan 
stolarna”. Planerna ovan ska säkra att så inte sker. 

Fråga 4: Intensionen är att alla elever ska få de kompensatoriska 
hjälpmedel som de behöver. Det krävs kontinuerlig utbildning av 
pedagoger för att detta ska ske. 

Fråga 5: Inom kommunen följer viss dokumentation med i verksamhets-
systemet infomentor. Vid flytt till en annan kommun med samma 
verksamhetssystem så kan vårdnadshavaren godkänna att information förs 
över till mottagande skola. I övriga fall överförs dokumentation brevledes 
och muntliga överlämningar sker också. 

I stort sätt fungerar överföringen men vi arbetar för att förbättra rutinerna. 
” 

Sedan Stina Engström (L) och Fredrik Stenberg (S) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 145 Dnr KS 2018-000275 600 

Interpellation av Andreas Westerberg (L) om 
strategier för att utveckla undervisningen vid 
nya skolor i Skellefteå kommun (13/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Westerberg (L) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Skellefteå kommun investerar just nu i nya skollokaler. Detta är en positiv 
och framåtsyftande satsning. Tre projekt är särskilt framträdande tack vare 
att de påverkar många elever. Det handlar om Lejonströmsskolan, 
Morö Backe skola och Floraskolan.  

När nya skolor byggs finns det stora möjligheter att anpassa såväl skolorna 
lokaler som organisation till samtidens förväntningar och krav. Sådana 
förändringar bör ta sin utgångspunkt i reflektioner utifrån forskning och 
beprövad erfarenhet och är därför i huvudsak en fråga för professionen. 
Samtidigt ställs skolan inför vägval som inte i bara kan isoleras till interna 
verksamhetsfrågor. Skolan lyckas bäst när dess verksamhet har stark 
legitimitet i det omgivande samhället.  

Med anledning av detta finns det goda skäl för kommunfullmäktiges 
ledamöter att just nu fördjupa sig i utvecklingen av grundskolorna i 
Skellefteå. Lejonströmsskolan är i princip klar. Verksamheten är till stora 
delar igång. Morö Backe skola drar igång sin verksamhet hösten 2018 och 
planerna för Floraskolan har nått så pass långt att det närmar sig byggstart. 
Dessa nybyggnationer utgör drivande förändringsprocesser inom 
Skellefteås grundskolor. Nu är rätt tid för en politisk avstämning av vartåt 
förändringarna leder, om rätt förändringar sker och ifall det finns misstag 
som kommunen bör lära sig av.  

Med bakgrund i detta ställer jag följande frågor till för- och grundskole-
nämndens ordförande Fredrik Stenberg:  

1. Vilka strategiska beslut har för- och grundskolenämnden tagit för att 
utveckla undervisningen vid skolor som byggs nya i Skellefteå 
kommun?  

2. Vilka är de tydligaste exemplen på hur förvaltningen hittills har agerat 
för att med hjälp av lokalmässiga eller organisatoriska vägval utveckla 
undervisningen vid nybyggnationer av skolor i kommunen?  

3. Hur kommer dessa beslut och vägval främja studiero, goda 
studieresultat samt stöd till elever i särskilda behov?  

4. Vilka konkreta kopplingar till samtida forskning ligger bakom 
nämndens beslut och förvaltningens viktigaste vägval?  
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5. Hur har nämnden och förvaltningen försäkrat sig om att besluten och 
vägvalen har tillräcklig grund i beprövad erfarenhet? ” 

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

” 
Fråga 1: De strategiska beslut vi tagit handlar främst om att skapa 
förutsättningar för att de beslut som fattas kan tas på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. De strategiska beslut vi fattat är att: 

 Alla förskolechefer och rektorer går den statliga 
rektorsutbildningen. Det säkerställer en vetenskaplig grund och gör 
att dialogen rörande tex undervisning kan planeras i ett 1-16 års 
perspektiv. Dvs vi tänker redan från början hur barnets väg i 
förskolan och elevens väg genom skolsystemet ska se ut och hur 
bla undervisning blir en del av ett optimalt lärande. 

 Vidare ger vi förutsättningar för att denna dialog ska kunna bli till. 
Detta genom att de ansvariga förskolechefer eller rektorerna för de 
blivande förskolorna/skolorna får tid till att driva denna dialog. 
Dialogen ska därefter genomföras med de medarbetare som ska 
arbeta på de blivande förskolorna eller skolorna. 

 Vi arbetar också hårt med att säkerställa behöriga medarbetare på 
våra förskolor och skolor (vilket ligger över rikssnittet i Skellefteå). 
Med behöriga medarbetare kan också innehållet i dialogen föras 
runt tex undervisning och lärande enligt de styrdokument som 
sätter ramar för hur vår verksamhet ska bedrivas. 

 Slutligen besöker de funktioner/medarbetare som finns med i 
processen runt byggandet av nya enheter, konferenser och liknande 
i syfte att hålla sig uppdaterade med vad forskningen säger rörande 
exempelvis undervisning i olika sorters lokaler. Dessutom används 
adekvat litteratur. 

Vidare har beslut i för- och grundskolenämnden tagits 2016-09-14 
avseende en övergripande vision för lokaler och lärmiljöer ”Flexibla 
lärmiljöer som optimerar lärandet, anpassade för framtiden i ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv”. I samma beslut tog nämnden även 
beslut om målbilder för lärmiljön i Skellefteås grundskolor. Målbilderna 
har delats in i fyra områden; Hållbarhet, Arbetssätt, Skolans rum och 
Trygghet och studiero. 

Om- eller nybyggnadsprojekt utgör utmärkta tillfällen till 
utvecklingssprång och byggnadsplaneringen ska då ske parallellt och i 
samspel med en långsiktig pedagogisk utvecklingsplan. 

För- och grundskolenämnden har även i mars 2017 fattat beslut om ett 
ramprogram för fritidshem och skolor. Ramprogrammet är ett 
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styrdokument och ett underlag för kommunikation mellan de människor 
som berörs vid utformande av ny- eller ombyggnation av en 
skola/fritidshem: vid beställning, planering, utformning, upphandling och 
uppförande av lokaler och miljöer ämnade för skolans/fritidshemmets 
verksamhet. 

Fråga 2: På den färdigställda Lejonströmsskolan har dels lokalerna men 
även arbetssätten anpassats för att skapa så tillgängliga skolmiljöer som 
möjligt. Det har inneburit olika tekniska lösningar i lokalerna i syfte att alla 
elever ska kunna delta på sina villkor. Lejonströmsskolans personal deltar 
också i ett treårigt program i syfte att skapa en inkluderande undervisning. 

I den pågående byggnationen av högstadieskolan på Morö backe, har den 
ansvariga rektorn getts möjlighet att utifrån sin pedagogiska vision, 
tillsammans med arkitekten kunnat skapa lärandemiljöer och planera 
arbetssätt som ligger i överensstämmelse med aktuell forskning och 
beprövad erfarenhet. 

På den blivande Floraskolan har dialog mellan de blivande rektorerna och 
deras medarbetare resulterat i att de kommer att testa olika lärandemiljöer 
på de befintliga skolorna, för att såväl pedagoger som elever ska arbeta i de 
blivande lärandemiljöer som kommer att finnas på den nya skolan. 
Resultaten av detta har ansetts vara goda exempel på hur nya skolor kan 
utformas. Rektorerna har bjudits in till en byggkonferens för att berätta om 
arbetet med processen kring Floraskolan. 

På mer generell nivå kan detta ses i området Trygghet och studiero i den 
övergripande visionen ”Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet, 
anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv”, 
vilken alltså beslutades i för- och grundskolenämnden 2016-09-14. 

Fråga 3: Allt det förarbete som görs inför nybyggnationer bygger på de 
styrdokument som ligger till grund för svensk utbildning. Dessa 
styrdokument är framtagna bla i syfte att främja studiero, förbättrade 
studieresultat och vid behov ge stöd till elever som har behov av det. Det 
innebär att alla beslut som fattas, i alla delar strävar efter att skapa sådant 
som beskrivs i frågan. 

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och samrådsorganet Funkis 
(Funktionshindrade elever i skolan) har varit delaktiga i 
funktionsbeskrivningen av Floraskolan. De har vid flera workshops fått ge 
sina synpunkter på ritningarna och är nöjda med samarbetet. 

Erfarenheterna från alla om- och nybyggnationer samlas också 
kunskapsmässigt hos de stödfunktioner i skolkontoret som finns i syfte att 
avlasta förskolecheferna och rektorerna. På så sätt kan kunskap och 
erfarenheter tas med från en om- eller nybyggnation till nästa. Det är 
exempelvis lokalteamet (där kunskap om lokaler och byggnader finns), 
intendenter/ledningsresurs (där kunskap om arbetsmiljö finns), digitalt 
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lärande (där kunskap om modern teknik finns) samt respektive 
områdeschef som har ett övergripande ansvar för varje nybyggnation. 

Fråga 4: I ramprogrammet för fritidshem och skola finns koppling till 
aktuell forskning. Vidare finns ett uppdrag vid alla ny- och 
ombyggnationen att via konferenser samt dialog med stöd av litteratur 
säkerställa att samtida forskning ligger till grund för de beslut som fattas. 
De universitet som i nuläget finns kopplat till arbete som genomförs i 
Skellefteå är Högskolan i Borås. 

Fråga 5: Beprövad erfarenhet har ingen exakt definition i skollagen. 
Skolverket definierar, i likhet med Socialstyrelsen, beprövad erfarenhet 
som kunskap som är genererad vid upprepade tillfällen över tid, som är 
dokumenterad och kvalitetssäkrad. Det innebär att den ska vara 
allmängiltig, generaliserbar och därmed överförbar mellan olika skolor. 

Vi skapar beprövad erfarenhet genom de förutsättningar som beskrivits 
ovan. Dvs genom att ge utrymme för dialog, får berörda medarbetare 
möjlighet att testa idéer individuellt och i mindre grupp. Därefter kan idén 
testas i större grupp med gemensam reflektion och dokumentation. När 
sedan skolorna är byggda ska samma idé prövas av flera grupper, 
dokumenteras och systematiseras. Detta görs av stödfunktionerna för att 
kunna föras vidare till nästa byggprojekt. 

Den struktur som är skapad i samband med om- och nybyggnationer ser vi 
således kan skapa beprövad erfarenhet som vilar på vetenskaplig grund. 
” 

Sedan Andreas Westerberg (L), Fredrik Stenberg (S), Andreas Löwenhöök 
(M), Carina Sundbom (C), Anette Lindgren (M), Charlotta Enqvist (KD), 
Lenita Hellman (M), Stina Engström (L) samt Jeanette Velander (V) yttrat 
sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 146 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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• Hur har man anordnat lovskolan i Skellefteå 2018?  

• Har nämnden varit med och tagit beslut kring lovskolan?  

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

• 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?  

• 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?  

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet 2018-06-18. 

______________________________________________________ 
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§ 147 Dnr KS 2018-000391 029 

Interpellation av Håkan Andersson (C) om 
jämställt arbetsliv (15/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har till 
personalnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Centerpartiet lämnade 2014-07-31 in en motion om ’Jämställt arbetsliv i 
Skellefteå’. Motionen pekade på den skillnad som finns mellan kvinnors 
och mäns förvärvsinkomster i Skellefteå. Motionen visade på statistik som 
säger att kvinnor både förvärvsarbetar mindre och till en lägre inkomst än 
männen. Ifall kvinnors förvärvsinkomst skulle vara lika hög som männens 
så skulle kvinnorna ha en årsinkomst som ligger 1,4 miljarder högre!  

Centerpartiets förslag var att Skellefteå kommun skulle sätta som mål i 
2030-arbetet att kvinnor i Skellefteå ska förvärvsarbeta i samma 
omfattning och till samma lön senast 2030. 

Motionen avvisades inte helt, beslutet blev att motionens förslag skulle 
prövas i budgetberedningens styrkort för 2016 och prövas i arbetet med 
utvecklingsstrategin Skellefteå 2030. 

Hur har det gått? Enligt SCB så hade Skellefteås kvinnor en 
förvärvsinkomst motsvarande männen på 73 % år 2012. Den hade ökat till 
74 % år 2016. Med den takten tar det 100 år att få ett jämställt arbetsliv. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 

- Har kommunen jobbat i motionens anda, och i så fall hur? 

- Skulle ni nu vara beredda att föra in ett mål om lika förvärvsinkomst 
för kvinnor och män i Skellefteå senast 2030?” 

Personalnämndens ordförande Maria Marklund (S) lämnar följande svar: 

” 
Fråga: Har kommunen jobbat i motionens anda, och i så fall hur? 

Svar: Ja, bedömningen är att Skellefteå kommun har jobbat i motionens 
anda. Som ett led i jämställdhetsarbetet har det genomförts en utbildning i 
jämställdhet för förtroendevalda och tjänstemän, med syfte att säkerställa 
att jämställdhet alltid beaktas i de beslut som påverkar medborgarna.  

Under perioden har även policyn för likabehandling och jämställdhet setts 
över, så att den har sitt fokus i de mänskliga rättigheterna och 
diskrimineringsgrunderna. 
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Jämställdhet är en viktig del i Skellefteå kommuns vision, vilket också 
återspeglas i kommunens arbete med kompetensförsörjning och 
lönepolitik.  

Ett av personalnämndens mål för 2018 är Likabehandlande rekrytering. 
Målet har satts i linje med 2030-strategin och det övergripande målet för 
Samhällsutveckling som gäller all kommunal verksamhet. 
Rekryteringspolicyn fokuserar redan idag på likabehandling och mångfald. 
Under 2018 utvecklas den ytterligare till att innehålla en skrivning om 
inkludering enligt diskrimineringsgrunderna. 

Under senare delen av 2017 tog personalnämnden beslut om Heltidsresan, 
vilket innebär att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid inom 
Skellefteå kommun. Syftet med Heltidsresan är förutom att trygga 
kompetensförsörjningen, även att öka den ekonomiska tryggheten och 
friheten. Som ett resultat av heltidsarbete förbättras även pensionen. 
Eftersom det är en större andel kvinnor jämfört med män som jobbar deltid 
blir heltidsresan en viktig jämställdhetsfråga. 

Som arbetsgivare har Skellefteå kommun en tydlig löneprocess och den har 
sin grund i lönepolicyn som bl.a. säger att: 

”Skellefteå kommun är en arbetsgivare, med uppdrag att bedriva effektiva 
och bra verksamheter för bästa möjliga service till kommuninvånarna. 
Löner och anställningsvillkor är viktiga styrinstrument. En tydlig 
lönestruktur ger en bild av arbetsgivarens ambition med lönearbetet och 
ska bidra till att Skellefteå kommun har jämställda löner. 

Skellefteå kommun ska i konkurrens med andra arbetsgivare vara framsynt 
och attraktiv. Löner och anställningsvillkor samt personalförmåner ska 
bidra till att behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens.  

Ett av målen i policyn är att ”Lönesättningen ska säkerställa jämställda 
löner, stimulera flexibelt arbetssätt och ökad rörlighet”. 

Skellefteå kommun genomför årligen en lönekartläggning i syfte att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Om osakliga löneskillnader 
upptäcks så skapas en handlingsplan i syfte att åtgärda löneskillnaden. 

 

Fråga: Skulle ni nu vara beredda att föra in ett mål om lika 
förvärvsinkomst för kvinnor och män i Skellefteå senast 2030? 

Svar: Enligt det motionssvar som gavs 2014 så poängerades att motionens 
förslag innebär att man kommer in på frågor som kommunen inte direkt 
råder över. Kommunen är en mycket stor arbetsgivare och har naturligtvis 
därmed ett ansvar som förebild gällande jämställdhet i arbetslivet. 
Kommunen kan dock inte styra över hur privata och andra arbetsgivare 
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arbetar för jämställdhet i arbetslivet och det innebär i sig att ett mål som 
motionären föreslår blir svårt att arbeta mot och följa upp. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att Skellefteå kommun som 
arbetsgivare arbetar i enlighet med motionens anda och mot bakgrund av 
vad som har beskrivits så finns det inte ett behov av att föra in ett mål om 
lika förvärvsinkomst för kvinnor och män i Skellefteå senast 2030, då det 
redan täcks in av andra styrande dokument i Skellefteå kommun. 
” 

Sedan Håkan Andersson (C), Maria Marklund (S), Agneta Hansson (V), 
Stina Engström (L) samt Jeanette Velander (V) yttrat sig förklaras 
behandlingen av ärendet avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 148 Dnr KS 2018-000396 710 

Interpellation av Carina Sundbom (C) om 
förskoleplatser i Jörn (16/18) 
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”I Jörn finns idag två förskoleavdelningar med 45-50 inskrivna barn. Det är 
både barn till föräldrar som arbetar och behöver barnomsorg, och barn som 
har rätt till 15-timmarsförskolan. 

Förskoleverksamheten i Jörn har även fritidshemsverksamheten, både med 
frukost på morgonen och efter skolan-fritids. 

Det är tydligt att det är väldigt många barn som ska anknyta till personal 
och andra barn, även om vistelsetiden inte är heltid för de flesta barnen. Är 
detta bra för våra barn? Och hur länge orkar personalen? 

I slutet av april fanns dessutom 44 barn i kö till förskolan i Jörn. 

Även om inte alla dessa 44 barn ska nyttja en förskoleplats till hösten så 
kan vi räkna med att det är väldigt många av dem som kommer att vilja ha 
en förskoleplats. 

Hur kommer dessa barn att få förskoleplats? Många har föräldrar som är 
nyanlända och har inte möjlighet att skjutsa sitt barn till en annan ort. 
Kommer skolkontoret att ordna lokaler och personal till nya avdelningar, 
eller kommer bara en del av barnen få plats i befintliga avdelningar? Och 
hur många barn är rimligt att ha i en förskoleavdelning innan barn och 
personal far illa? 

Med anledning av detta vill jag ställa följanden frågor: 

- Hur många barn tillåter för- och grundskolenämnden vara inskrivna i 
en förskoleavdelning? 

- Kommer för- och grundskolenämnden att öppna nya 
förskoleavdelningar i Jörn för att ordna platser till alla de som söker 
förskoleplats? 

- Hur ordnas i så fall lämpliga lokaler för fler förskoleavdelningar i Jörn? 

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

” 
Fråga 1:Det är inte för- och grundskolenämnden som äger beslutet om hur 
många barn som ska finnas inskrivna på en förskola. Det är förskolechef 
som tar beslutet om hur många barn som en förskola kan ha inskrivna. 
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Storleken på gruppen behöver alltid sättas i relation till hela verksamheten. 
Det finns stora barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, 
personal och föräldrar är nöjda och verksamheten utgår från läroplanens 
mål och intentioner. Men det finns naturligtvis inget mål om att 
barngrupper ska vara så stora som möjligt. Förskolans uppdrag utgår från 
att barnen ska få utvecklas tillsammans i grupp och då måste grupperna 
fungera. Antalet barn är en nog så viktig del, men vad som är en lagom stor 
grupp kan variera mellan olika avdelningar på samma förskola beroende på 
olika faktorer. 

 Barngruppens sammansättning Hur ser barngruppen ut, d.v.s. 
barnens ålder, barngruppens behov. 

 Personalgruppens sammansättning 

 Personaltäthet och kompetens 

 Fysiska miljön Lokalens förutsättningar, storlek och utformning. I 
förutsättningarna ingår även tillgången till utemiljö. 

Fråga 2: Den 15 maj fanns det 49 inskrivna i förskoleverksamhet i Jörn, 
men precis som interpellationsskrivaren påtalar så finns det många i kö 
med garantidatum till hösten. Skolkontoret arbetar för närvarande med att 
göra kapacitetsbedömningar för förskola och skola i hela kommunen. Den 
är inte klar men lokalerna i Jörn bedöms i dagsläget ha en kapacitet för 55 
inskrivna. 

Trots att barn börjar i förskoleklass till hösten så kan det finnas behov av 
fler förskoleplatser i Jörn till hösten. I dagsläget så finns ett aktuellt ärende 
under beredning om att utreda behovet av antalet förskoleplatser i Jörn. 
Skolkontoret använder en process för att bereda ärenden om förändrade 
lokalbehov och när det är färdigberett kommer det nämnden tillhanda för 
beslut. Beslutet om en utökning av antalet förskoleplatser kommer att vara 
uppe i för- och grundskolenämnden i juni nämnd för beslut. 

Barnunderlaget är under förutsättning att barn inte flyttar in eller ut, av 
erfarenhet vet vi att de som saknar uppehållstillstånd har en större 
benägenhet att flytta såväl in som ut. Det gör att bedömningarna av hur 
många barn som är i behov av förskola är särskilt svårt i ett område som 
Jörn, där ca 30 % av de inskrivna och 65 % av de i kön inte har 
uppehållstillstånd. 

Fråga 3: I den befintliga Furuskolan finns ytor som idag inte används för 
skolverksamhet och som med vissa anpassningar skulle kunna användas 
för förskoleverksamhet. För- och grundskolenämnden förväntar sig att 
förslag om lösning av lokalfrågan kommer att finnas nämnden tillhanda när 
ärendet ska upp för beslut i juni nämnd. 
” 
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Sedan Carina Sundbom (C), Fredrik Stenberg (S) samt Jeanette Velander 
(V) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 149 Dnr KS 2017-000546 315 

Motion av Rune Wästerby (MP) om en 
parkeringsnorm för 2000-talet i Skellefteå 
(37/17) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Rune Wästerby (MP) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun påbörjar arbetet för 
omarbetning av parkeringsnormen med inriktning i enlighet med motionen. 
Den avsedda inriktningen är en flexibel parkeringsnorm som ger möjlighet 
för byggherre/fastighetsägare att anpassa antalet parkeringsplatser till den 
typ av bostad som byggs och vilka bostadsinnehavare som fastigheten 
inriktas mot, 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-04-05 § 79 att bifalla motionen. 
Tekniska nämnden beslutade 2018-02-19 § 41 att bifalla motionen. Båda 
nämnderna hänvisade till det arbete som inletts inom kommun-
ledningskontoret med att ta fram riktlinjer för parkering och en ny 
parkeringsnorm. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är, med hänvisning till det arbete som inletts med att ta fram en 
ny parkeringsnorm, att betrakta som besvarad. 

Inlägg 
Jan-Erik Engman (MP) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till det arbete 
som inletts med att ta fram en ny parkeringsnorm, att betrakta som 
besvarad. 

Jan-Erik Engman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Jan-Erik 
Engman 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 Jan-Erik Engmans yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat  
Vid voteringen avges 43 ja-röster och 17 nej-röster, 1 ledamot avstår från 
att rösta, 4 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 206 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-04-05 § 79 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-03-12 
Tekniska nämndens protokoll 2018-02-19 § 41 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-12-07 
Motion 37/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Tekniska nämnden 
Bygg- och miljönämnden 
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Voteringslista § 149 

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 Lena Sandberg  X   
L Stina Engström   X    
L Håkan Lindh  X    
L Jens Wennberg  X    
L Andreas Westerberg  X    
L Lars Åhman     X  
M Lenita Hellman  X    
M Anette Lindgren Gunilla Andersson X    
M Andreas Löwenhöök   X    
M Micaela Löwenhöök  Olle Karlsson X    
M Henry Andersson  X    
M Johan Söderberg  X    
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman  X   
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
  X   

MP Hans Brettschneider Ingegerd Saarinen  X   
MP Rune Wästerby     X 
S Robert Ignberg Martin Eliasson X    
S Iosif Karambotis  X    
S Åsa Karlsson  X    
S Pierre Lidström  X    
S Robert Eskelinen  X    
S Daniel Enwall Gunnel Sandström X    
S Bertil Almgren Fredrik Lundberg X    
S Börje Lindström  X    
S Anna-Britta Lundberg  X    
S Carina Lundmark Lars Lundmark X    
S Gunilla Lundström  X    
S Anna Lundström  X    
S Evelina Fahlesson   X    
S Kenneth Fahlesson Solweig Widmark-

Andersson 
X    

S Maria Marklund  X    
S Tomas Marklund  X    

Transport 26 11 1 2 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår Frånv 
S Kamel Mnad      X 
S Britt-Marie Nyhlén Boel Berggren X    
S Jasmine Ravaghi  X    
S Emilia Hallin Raija Melender X    
S Annica Bray  X    
S Jonas Segerlund  Hans Westin X    
S Valter Stenberg Elizabeth Westerlund X    
S Fredrik Stenberg  X    
S Peter Stensmar  X    
S Staffan Asplund  X    
S Tomas Teglund  X    
S Helen Englund Åberg  X    
S Caroline Cercio Lidström  X    
S Erik Vikström  X    
S Ola Burström Elsy Larsson 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 Thomas Hashemi  X   
V Hans-Erik Wallin    X   
V Joakim Wallström   X   
V Jeanette Velander   X   

Summa: 43 17 1 4 
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§ 150 Dnr KS 2018-000029 299 

Motion av Birgitta Burström (L) om 
Vitbergsstugan (5/18) 

Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktigeledamoten Birgitta 
Burström (L) har inkommit med en motion i vilken föreslås en utredning 
av möjligheten att bygga ny eller förändra den nuvarande stugan så att våra 
kommunmedborgare och gäster får tillgång till en ny värmestuga. Den 
stuga som avses är Vitbergsstugan i Skellefteå. 

Nämnden för support och lokaler har beretts tillfälle att yttra sig över 
motionen men hänvisat till att det är fritidsnämnden som skall beställa 
nödvändiga åtgärder hos nämnden. 

Fritidsnämnden beslutade 2018-03-13 § 63 att nämnden anser att behovet 
av värmestugor i Vitbergsområdet är täckt och att andra lösningar måste 
till för att motivera en utredning om Vitbergsstugans framtid. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 208 
Fritidsnämndens protokoll 2018-03-13 § 63 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelöse 2018-03-06 
Support och lokalers meddelande 2018-01-09 
Motion 5/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Fritidsnämnden 
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§ 151 Dnr KS 2018-000272 530 

Förslag till nytt kollektivtrafiksystem i 
Skellefteå kommun 

Sammanfattning  
Nuvarande system för kollektivtrafik i Skellefteå kommun är i huvudsak 
byggt utifrån 1980-talets förutsättningar, om än vissa ändringar har gjort 
sedan dess är grunden oförändrad. Systemet är i hög grad byggt utifrån ett 
skolskjutsorienterat perspektiv, något som också återspeglas i funktion-
aliteten. Det har genomförts ett arbete med en större översyn av systemet, 
denna har resulterat i ett förslag till nytt kollektivtrafiksystem. Tekniska 
nämnden beslutade 2018-03-19 § 71 att föreslå kommunfullmäktige att 
kollektivtrafiken i kommunen ska förändras och finansieras enligt förslaget 
från och med hösten 2019. Nämnden föreslog även att det ska genomföras 
fördjupade utredningar kring skoltrafik och bussrelaterad infrastruktur.  

En faktor som måste beaktas inför fortsatt arbete är att flera av de avtal 
som träffats mellan Skellefteå kommun och kollektivtrafikutförare går ut 
under 2019. Med tanke på den tid som erfarenhetsmässigt åtgår för upp-
handlingar av det här slaget bör därför kommunfullmäktige fatta beslut om 
ny kollektivtrafiksystem vid sammanträdet 2018-05-29. 

Tekniska nämnden beslutade 2018-03-19 § 71 att föreslå kommun-
fullmäktige anta förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2018-04-10 § 135 att remittera ärendet till gymnasienämnden samt för- och 
grundskolenämnden. 

För- och grundskolenämnden beslutade 2018-05-14 § 98 att avge ett 
yttrande av vilket framgår att nämnden inte har några invändningar mot de 
grundläggande utgångspunkterna för utredningen, under förutsättning av 
att det inte påverkar verksamheten organisatoriskt eller ekonomiskt. 

Gymnasienämnden beslutade 2018-05-16 § 81 att avge ett yttrande där 
påpekas att utredningens och förslagets inriktning är positiv för nämndens 
verksamhet. Nämnden framför att det är angeläget att en fördjupad 
utredning om skoltrafik genomförs, samt att nämnden förutsätter att 
eventuella ökade kostnader för skoltrafiken kompenseras i budget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kollektivtrafiken i Skellefteå kommun ska förändras och finansieras i 

enlighet med förslaget från och med hösten 2019.   

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med för- och 
grundskolenämnden samt gymnasienämnden genomföra en fördjupad 
utredning kring skoltrafik. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen 
senast i mars 2019.  
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3. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda genomföra en fördjupad 
utredning kring bussrelaterad infrastruktur. Förslag till kommunala 
riktlinjer för hållplatsstandard redovisas till kommunstyrelsen senast i 
december 2018.  

4. Eventuella kostnadsökningar för någon av kommunens nämnder, som 
är direkt kopplade till den nya kollektivtrafiken, ska kompenseras 
genom justering av respektive nämnds budgetram. Finansiering sker 
antingen genom ökade intäkter för kollektivtrafiken och/eller genom 
belastning av kommunens resultat. Kommunledningskontoret åter-
kommer med en redovisning av kostnads- och intäktskonsekvenser till 
budgetberedningen inför arbetet med Budget och plan 2020-2024. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta de beslut som är nödvändiga 
för genomförande av förändringen. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra de ytterligare utred-
ningar som är nödvändiga för genomförande av förändringen, bland 
annat avseende anropsstyrd trafik samt avseende möjligheten för övriga 
resenärer att åka med skolbussar. 

Reservation 
Carina Sundbom (C) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet vid 
dagens sammanträde till förmån för eget yrkande. Henry Andersson (C), 
Kjell Bergmark (C), Kurt Vallmark (C), Helena Moen (C) samt Maria 
Sandaström (C) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde till förmån för Carina Sundboms yrkande. 

Inlägg 
Lorents Burman (S), Agneta Hansson (V), Andreas Westerberg (L), Kurt 
Vallmark (C), Ingegerd Saarinen (MP), Andreas Löwenhöök (M), Lenita 
Hellman (M), Charlotta Enqvist (KD), Daniela D´Angelo Wikström (MP) 
samt Peter Lindkvist (-) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att kollektivtrafiken i kommunen ska förändras 
och finansieras i enlighet med förslaget fr.o.m. hösten 2019.; att det 
genomförs en fördjupad utredning kring skoltrafik. Tekniska nämnden får i 
uppdrag att i samverkan med För- och grundskolenämnden utreda frågan. 
Uppdraget redovisas till Kommunstyrelsen senast i mars 2019; att det 
genomförs en fördjupad utredning kring bussrelaterad infrastruktur. 
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda frågan. Förslag till kommunala 
riktlinjer för hållplatsstandard redovisas till Kommunstyrelsen senast i 
december 2018; att eventuella kostnadsökningar för någon av kommunens 
nämnder, som är direkt kopplade till den nya kollektivtrafiken, ska 
kompenseras genom justering av respektive nämnds budgetram. 
Finansiering sker antingen genom ökade intäkter för kollektivtrafiken 
och/eller genom belastning av kommunens resultat. Kommunlednings-
kontoret återkommer med en redovisning av kostnads- och intäkts-
konsekvenser till budgetberedningen inför arbetet med Budget och plan 
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2020-2024; att kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta de beslut som är 
nödvändiga för genomförande av förändringen; samt att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att genomföra de ytterligare utredningar som är nödvändiga 
för genomförande av förändringen, bland annat avseende anropsstyrd trafik 
samt avseende möjligheten för övriga resenärer att åka med skolbussar. 

Lorents Burman (S), Agneta Hansson (V), Andreas Löwenhöök (M) samt 
Andreas Westerberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Peter Lindkvist (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Carina Sundbom (C), Charlotta Enqvist (KD) samt Peter Lindkvist (-) 
yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för utredning av tre 
områden: 
1) Hur anropsstyrd trafik "ringbil" kan vara ett komplement till ny   
     linjedragning, innan beslut tas om nytt kollektivtrafiksystem. 
2) Hur beslutet kommer att påverka de orter och byar som tappar  
     kollektivtrafik, och vilka konsekvenser det ger för t ex boende,  
     fritidsvistelse, företag, bussgodsdistribution och landsbygdsutveckling. 
3) Vilka konsekvenser det blir för bl a grundskolor, gymnasieskolor, elever  
     och föräldrar och andra bussresenärer med förändrade busslinjer,  
     skolans schemaläggningar, hållplatser längre bort från skolor i stan och  
     möjligheten för privatpersoner att kunna åka med skolskjutsen. 

Lorents Burman (S). Andreas Westerberg (L), Agneta Hansson (V) samt 
Daniela D´Angelo Wikström (MP) yrkar att ärendet skall avgöras vid 
dagens sammanträde. 

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

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

Omröstningsresultat 1 
Vid voteringen avges 51 ja-röster och 9 nej-röster, 5 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning.  

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Peter 
Lindkvists yrkande var för sig, 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 Peter Lindkvists yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid voteringen avges 52 ja-röster och 1 nej-röst, 7 ledamöter avstår från att 
rösta, 5 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning.  

Deltagande i beslut 
Carina Sundbom (C), Henry Andersson (C), Kjell Bergmark (C), Kurt 
Vallmark (C), Helena Moen (C) samt Maria Sandström (C) meddelar att de 
inte deltar i beslutet utöver vad gäller frågan om återremiss. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23 § 218 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-21 
Namninsamling inkommen 2018-05-21 
Gymnasienämndens protokoll 2018-05-16 § 81 
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2018-05-16 
För- och grundskolenämndens protokoll 2018-05-14 § 98 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-05-11 
Tekniska nämndens protokoll 2018-03-19 § 71 
Förslag till ett nytt kollektivtrafiksystem ï Skellefteå kommun 2018-02-26 
Skellefteå kollektivtrafikutredning 2017-06-27 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
Tekniska nämnden 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Kommunledningskontoret/budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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Voteringslista § 151 omröstningsresultat 1 
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 Lena Sandberg  X  
L Stina Engström   X   
L Håkan Lindh  X   
L Jens Wennberg  X   
L Andreas Westerberg  X   
L Lars Åhman   X   
M Lenita Hellman  X   
M Anette Lindgren  X   
M Andreas Löwenhöök   X   
M Micaela Löwenhöök  Olle Karlsson X   
M Henry Andersson  X   
M Johan Söderberg Gunilla Andersson X   
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman X   
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X   

MP Hans Brettschneider Ingegerd Saarinen X   
MP Rune Wästerby    X 
S Robert Ignberg Martin Eliasson X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson  X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Gunnel Sandström X   
S Bertil Almgren Fredrik Lundberg X   
S Börje Lindström  X   
S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark Lars Lundmark X   
S Gunilla Lundström  X   
S Anna Lundström  X   
S Evelina Fahlesson   X   
S Kenneth Fahlesson Solweig Widmark-

Andersson 
X   

S Maria Marklund  X   
S Tomas Marklund  X   

Transport 30 9 1 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
S Kamel Mnad     X 
S Britt-Marie Nyhlén Boel Berggren X   
S Jasmine Ravaghi    X 
S Emilia Hallin Raija Melender   X 
S Annica Bray  X   
S Jonas Segerlund  Hans Westin X   
S Valter Stenberg Elizabeth Westerlund X   
S Fredrik Stenberg  X   
S Peter Stensmar  X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg  X   
S Caroline Cercio Lidström  X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström Elsy Larsson 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 Thomas Hashemi X   
V Hans-Erik Wallin   X   
V Joakim Wallström  X   
V Jeanette Velander  X   

Summa: 51 9 5 
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Voteringslista § 151 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 Lena Sandberg   X  
L Stina Engström   X    
L Håkan Lindh  X    
L Jens Wennberg  X    
L Andreas Westerberg  X    
L Lars Åhman   X    
M Lenita Hellman  X    
M Anette Lindgren  X    
M Andreas Löwenhöök   X    
M Micaela Löwenhöök  Olle Karlsson X    
M Henry Andersson  X    
M Johan Söderberg Gunilla Andersson X    
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman X    
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
 X    

MP Hans Brettschneider Ingegerd Saarinen X    
MP Rune Wästerby     X 
S Robert Ignberg Martin Eliasson X    
S Iosif Karambotis  X    
S Åsa Karlsson     X 
S Pierre Lidström  X    
S Robert Eskelinen  X    
S Daniel Enwall Gunnel Sandström X    
S Bertil Almgren Fredrik Lundberg X    
S Börje Lindström  X    
S Anna-Britta Lundberg  X    
S Carina Lundmark Lars Lundmark X    
S Gunilla Lundström  X    
S Anna Lundström  X    
S Evelina Fahlesson   X    
S Kenneth Fahlesson Solweig Widmark-

Andersson 
X    

S Maria Marklund  X    
S Tomas Marklund  X    

Transport  1 7 3 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår Frånv 
S Kamel Mnad   X    
S Britt-Marie Nyhlén Boel Berggren X    
S Jasmine Ravaghi  X    
S Emilia Hallin Raija Melender X    
S Annica Bray  X    
S Jonas Segerlund  Hans Westin X    
S Valter Stenberg Elizabeth Westerlund X    
S Fredrik Stenberg  X    
S Peter Stensmar  X    
S Staffan Asplund  X    
S Tomas Teglund  X    
S Helen Englund Åberg  X    
S Caroline Cercio Lidström  X    
S Erik Vikström  X    
S Ola Burström Elsy Larsson 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 Thomas Hashemi X    
V Hans-Erik Wallin   X    
V Joakim Wallström  X    
V Jeanette Velander  X    

Summa: 52 1 7 5 
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§ 152 Dnr KS 2018-000308 003 

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 21 §, skall ordinarie 
kommunfullmäktigesammanträde, med undantag för budgetsammanträde, 
inledas med en fråge- och interpellationsstund där frågor och inter-
pellationer besvaras. Det anges även att de frågor och interpellationer som 
inte hinner behandlas innan sammanträdet ajourneras för lunch skjuts i 
första hand till slutet av sammanträdet om övriga ärenden är avslutade före 
kl. 18.00.  De frågor och interpellationer som inte hinner behandlas före kl. 
18.00 får skjutas till följande ordinarie sammanträde, men besvarande skall 
ske senast tre sammanträden efter det att interpellation eller fråga väckts. 

Vid möten med kommunfullmäktiges partigruppsledare har framförts 
önskemål om en annan turordning för behandling av ärenden, som exempel 
har angetts att sammanträdet skulle kunna inledas av beslutsärenden, följt 
av motioner, interpellationer och frågor. Även andra förslag till 
ordningsföljder har förekommit. Med nuvarande skrivning i 
kommunfullmäktiges arbetsordning är detta inte möjligt, utifrån den 
detaljerade beskrivningen av ärendenas turordning. 

Det föreslås därför en ny lydelse av 21 §, för att möjliggöra försök med 
lämpliga turordningsformer. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ärendet återremitteras för översyn av arbetsordningen i sin helhet efter 

2018 års val. 

2. Beslut tas i det kommunfullmäktige som tillträder efter 2018 års val. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (L) samt Tomas Marklund 
(S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiges arbetsordning, 21 §, 
får följande lydelse:” Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice 
ordförandena, i vilken turordning ärendena skall tas upp i kungörelsen.” 

Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (L) samt Tomas Marklund 
(S) yrkar att ärendet skall återremitteras för översyn av arbetsordningen i 
sin helhet efter 2018 års val samt att beslut tas i det kommunfullmäktige 
som tillträder efter 2018 års val. 

Andreas Westerberg (L) yrkar, för det fall att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Andreas Löwenhööks m fl yrkande om 
återremiss, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 202 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-11 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunsekreteraren 
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§ 153 Dnr KS 2018-000345 024 

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

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 om en ny nämndsorganisation 
för mandatperioden 2019-2022, utifrån detta har personalnämnden 
upprättat ett förslag till nytt arvodesreglemente, att gälla från och med 
2019-01-01. Detta bör fastställas av sittande fullmäktige för att undvika en 
jävsituation.  

Förslaget till arvodesreglemente innehåller ett antal förändringar, bl a 
förlorad arbetsförtjänst för egna företagare, förtydligande kring 
föräldraledighet, gränsen för kilometerersättningen har höjts från 4 km till 
5 km, justeringar i procentsatserna för vissa förtroendevalda. Det nya 
förslaget innehåller också benämning av de förtroendevalda där 
kommunallagen kräver att fullmäktige fastställer benämning. 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige 2016-09-13 § 306 
fastställde regelverk avseende föräldraledighet för förtroendevalda. Då 
dessa bestämmelser nu har infogats i arvodesreglementet kan beslutet från 
2016 upphävas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skellefteå kommun antas 

enligt personalnämndens förslag 2018-04-23. 

2. Det nya arvodesreglementet gäller från och med 2019-01-01. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-13 § 306 upphävs från och med 
2019-01-01. 

4. Uppräkning av nivåerna på ersättningarna görs när 2018 års 
löneöversyn är genomförd, de nya ersättningsnivåerna börjar gälla från 
och med 2019-01-01. 

Reservation 
Lars Åhman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Jens Wennberg (L), Håkan Lindh (L), Andreas Westerberg (L) samt Stina 
Engström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Åhmans 
yrkande. 

Inlägg 
Andreas Westerberg (L), Maria Marklund (S), Agneta Hansson (V), Johan 
Söderberg (M), Jan-Erik Engman (MP), Stina Engström (L), Jeanette 
Velander (V), Peter Lindkvist (-) samt Lars Åhman (L) yttrar sig. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att arvodesreglemente för förtroendevalda i 
Skellefteå kommun antas enligt personalnämndens förslag 2018-04-23; att 
det nya arvodesreglementet gäller från och med 2019-01-01; samt att 
uppräkning av nivåerna på ersättningarna görs när 2018 års löneöversyn är 
genomförd, de nya ersättningsnivåerna börjar gälla från och med 2019-01-
01. 

Agneta Hansson (V) samt Jeanette Velander (V) yrkar på följande 
ändringar av kommunstyrelsens förslag: ” Punkt 1. Ingen kan arvoderas 
mer än 1,0 av basarvodet; Punkt 2. Vice ordförandena arvoderas med 0,25 
av ordförandes arvode, undantaget kommunstyrelsen; Punkt 3. Vice 
ordföranden som inte tar plats i arbetsutskott av egen kraft adjungeras och 
arvoderas,” samt bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag i övrigt. 

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

Jan-Erik Engman (MP) yrkar bifall till punkterna 1 och 3 i Agneta 
Hanssons yrkande, samt bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag i 
övrigt. 

Lars Åhman (L) samt Peter Lindkvist (-) yrkar att personalnämnden ska få 
i uppdrag att ta fram förslag till ett krav på närvaro m m ska formuleras 
gentemot kommunfullmäktiges gruppledare. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa proposition på 
kommunstyrelsens förslag för att därefter behandla varje punkt i Agneta 
Hanssons yrkande var för sig, därefter kommer Lars Åhmans m fl yrkande 
att ställas under proposition. Denna propositionsordning godkänns. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i de delar som 
ej omfattas av andra yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer proposition på punkt 1 i Agneta Hanssons yrkande  
(”Ingen kan arvoderas mer än 1,0 av basarvodet”) och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som avslår punkt 1 i Agneta Hanssons yrkande röstar ja, 
den som stöder detsamma röstar nej”. 
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Beslutsgång 2 
Vid voteringen avges 50 ja-röster och 11 nej-röster, 4 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer proposition på punkt 2 i Agneta Hanssons yrkande  
(”Vice ordförandena arvoderas med 0,25 av ordförandes arvode, 
undantaget kommunstyrelsen.”) och finner att kommunfullmäktige avslår 
yrkandet. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som avslår punkt 2 i Agneta Hanssons yrkande röstar ja, 
den som stöder detsamma röstar nej”. 

Omröstningsresultat 3 
Vid voteringen avges 51 ja-röster och 9 nej-röster, 1 ledamot avstår från att 
rösta, 4 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 4 
Ordförande ställer proposition på punkt 3 i Agneta Hanssons yrkande  
(” vice ordföranden som inte tar plats i arbetsutskott av egen kraft 
adjungeras och arvoderas.”) och finner att kommunfullmäktige avslår 
yrkandet. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som avslår punkt 3 i Agneta Hanssons yrkande röstar ja, 
den som stöder detsamma röstar nej”. 

Omröstningsresultat 4 
Vid voteringen avges 52 ja-röster och 9 nej-röster, 4 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsgång 5 
Ordförande ställer proposition på Lars Åhmans m fl yrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-20 § 211 
Personalnämndens beslut 2018-04-23 
Förslag till arvodesreglemente 
______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Skellefteå Stadshus AB 
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Voteringslista § 153 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 Lena Sandberg  X  
L Stina Engström   X   
L Håkan Lindh  X   
L Jens Wennberg  X   
L Andreas Westerberg  X   
L Lars Åhman   X   
M Lenita Hellman  X   
M Anette Lindgren Gunilla Andersson X   
M Andreas Löwenhöök   X   
M Micaela Löwenhöök  Olle Karlsson X   
M Henry Andersson  X   
M Johan Söderberg  X   
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman  X  
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
  X  

MP Hans Brettschneider Ingegerd Saarinen  X  
MP Rune Wästerby    X 
S Robert Ignberg Martin Eliasson X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson  X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Gunnel Sandström X   
S Bertil Almgren Fredrik Lundberg X   
S Börje Lindström  X   
S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark Lars Lundmark X   
S Gunilla Lundström  X   
S Anna Lundström  X   
S Evelina Fahlesson   X   
S Kenneth Fahlesson Solweig Widmark-

Andersson 
X   

S Maria Marklund  X   
S Tomas Marklund  X   

Transport 34 5 1 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
S Kamel Mnad     X 
S Britt-Marie Nyhlén Boel Berggren X   
S Jasmine Ravaghi    X 
S Emilia Hallin Raija Melender X   
S Annica Bray  X   
S Jonas Segerlund  Hans Westin X   
S Valter Stenberg Elizabeth Westerlund X   
S Fredrik Stenberg  X   
S Peter Stensmar  X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg  X   
S Caroline Cercio Lidström  X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström Elsy Larsson 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 Thomas Hashemi  X  
V Hans-Erik Wallin    X  
V Joakim Wallström   X  
V Jeanette Velander   X  

Summa: 50 11 4 
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Voteringslista § 153 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 Lena Sandberg   X  
L Stina Engström   X    
L Håkan Lindh  X    
L Jens Wennberg  X    
L Andreas Westerberg  X    
L Lars Åhman   X    
M Lenita Hellman  X    
M Anette Lindgren Gunilla Andersson X    
M Andreas Löwenhöök   X    
M Micaela Löwenhöök  Olle Karlsson X    
M Henry Andersson  X    
M Johan Söderberg  X    
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman X    
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
  X   

MP Hans Brettschneider Ingegerd Saarinen X    
MP Rune Wästerby     X 
S Robert Ignberg Martin Eliasson X    
S Iosif Karambotis  X    
S Åsa Karlsson  X    
S Pierre Lidström  X    
S Robert Eskelinen  X    
S Daniel Enwall Gunnel Sandström X    
S Bertil Almgren Fredrik Lundberg X    
S Börje Lindström  X    
S Anna-Britta Lundberg  X    
S Carina Lundmark Lars Lundmark X    
S Gunilla Lundström  X    
S Anna Lundström  X    
S Evelina Fahlesson   X    
S Kenneth Fahlesson Solweig Widmark-

Andersson 
X    

S Maria Marklund  X    
S Tomas Marklund  X    

Transport 35 2 1 2 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår Frånv 
S Kamel Mnad      X 
S Britt-Marie Nyhlén Boel Berggren X    
S Jasmine Ravaghi  X    
S Emilia Hallin Raija Melender  X   
S Annica Bray  X    
S Jonas Segerlund  Hans Westin X    
S Valter Stenberg Elizabeth Westerlund X    
S Fredrik Stenberg  X    
S Peter Stensmar  X    
S Staffan Asplund  X    
S Tomas Teglund  X    
S Helen Englund Åberg  X    
S Caroline Cercio Lidström  X    
S Erik Vikström  X    
S Ola Burström Elsy Larsson 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 Thomas Hashemi  X   
V Hans-Erik Wallin    X   
V Joakim Wallström   X   
V Jeanette Velander   X   

Summa: 51 9 1 4 
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Voteringslista § 153 omröstningsresultat 4 
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 Lena Sandberg  X  
L Stina Engström   X   
L Håkan Lindh  X   
L Jens Wennberg  X   
L Andreas Westerberg  X   
L Lars Åhman   X   
M Lenita Hellman  X   
M Anette Lindgren Gunilla Andersson X   
M Andreas Löwenhöök   X   
M Micaela Löwenhöök  Olle Karlsson X   
M Henry Andersson  X   
M Johan Söderberg  X   
MP Magnus Hjonequist Jan-Erik Engman  X  
MP Daniela D´Angelo 

Wikström 
  X  

MP Hans Brettschneider Ingegerd Saarinen X   
MP Rune Wästerby    X 
S Robert Ignberg Martin Eliasson X   
S Iosif Karambotis  X   
S Åsa Karlsson  X   
S Pierre Lidström  X   
S Robert Eskelinen  X   
S Daniel Enwall Gunnel Sandström X   
S Bertil Almgren Fredrik Lundberg X   
S Börje Lindström  X   
S Anna-Britta Lundberg  X   
S Carina Lundmark Lars Lundmark X   
S Gunilla Lundström  X   
S Anna Lundström  X   
S Evelina Fahlesson   X   
S Kenneth Fahlesson Solweig Widmark-

Andersson 
X   

S Maria Marklund  X   
S Tomas Marklund  X   

Transport 36 3 1 
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Parti Ledamöter Ersättare Ja Nej Frånv 
S Kamel Mnad     X 
S Britt-Marie Nyhlén Boel Berggren   X 
S Jasmine Ravaghi  X   
S Emilia Hallin Raija Melender X   
S Annica Bray  X   
S Jonas Segerlund  Hans Westin X   
S Valter Stenberg Elizabeth Westerlund X   
S Fredrik Stenberg  X   
S Peter Stensmar  X   
S Staffan Asplund  X   
S Tomas Teglund  X   
S Helen Englund Åberg  X   
S Caroline Cercio Lidström  X   
S Erik Vikström  X   
S Ola Burström Elsy Larsson 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 Thomas Hashemi  X  
V Hans-Erik Wallin    X  
V Joakim Wallström   X  
V Jeanette Velander   X  

Summa: 52 9 4 
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§ 154 Dnr KS 2018-000266 042 

Omfördelning av budgetramar utifrån ny modell 
för internhyra 

Sammanfattning  
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget och plan 2018-
2022 beslutades att ge nämnden för support och lokaler i uppdrag att införa 
en ny hyresmodell för kommunens andrahandsuthyrning. I den nya 
modellen för internfördelning av hyra för kommunens ägda fastigheter så 
är målet att förenkla gränsdragningen till de interna kunderna och hitta 
effektivare och billigare lösningar för Skellefteå kommun. Detta innebär 
till exempel att fastighetsavdelningen övertagit ansvar och kostnader för en 
del besiktningar. I samband med införandet justeras samtidigt pris-
sättningen för vissa lokaltyper (kök, arenan och sporthallar) för att få en 
mer rättvisande hyra enligt självkostnadsprincipen. Den nya modellen 
innebär också att vissa större ombyggnationer och nybyggnationer som 
leder till energieffektiviseringar kommer att få en lägre hyra då 
energikostnaden minskar.  

Kommunledningskontoret föreslår att budgetramarna omfördelas utifrån ny 
hyresmodell från och med år 2018 enligt följande: 

Nämnd    Anslag att överföra(kr) 
Nämnden för support och lokaler  1 515 000 
Kommunstyrelsen  295 000 
Fritidsnämnden  1 485 000 
Kulturnämnden  -20 000 
För- och grundskolenämnden  -1 636 000 
Gymnasienämnden  -1 198 000 
Socialnämnden  -469 000 
Teknisk nämnd, räddningstjänst  99 000 
Teknisk nämnd, övrig skattefinansierad verksamhet -71 000 
Summa    0 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anslag utifrån ny modell för internhyror från och med 2018 fördelas enligt 
kommunledningskontorets förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 159 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-15 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Nämnden för support och lokaler 
Budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Berörda nämnder 
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§ 155 Dnr KS 2018-000267 042 

Förändring av kapitalkostnader på grund av 
komponentavskrivning av fastigheter 

Sammanfattning  
Skellefteå kommun har under 2015 infört komponentavskrivning av 
fastigheterna, vilket då enligt beräkningar innebar en minskning av 
kapitalkostnaderna med ca 18,4 miljoner kronor. Enligt budgetbeslut så har 
nämnden för support och lokaler från 2016 därför haft ett intäktskrav på 
18,4 miljoner kronor.  

Det har dock skett förändringar i fastighetsbeståndet efter införandet av 
komponentavskrivning. Försäljningen av fastigheten Hjorten innebar att av 
den minskade kapitalkostnaden återstår nu cirka 17,3 miljoner kronor, dvs. 
omkring 1 miljoner kronor har övergått till en annan aktör i samband med 
försäljningen av fastigheten Hjorten. Intäktskravet på support och lokaler 
borde ha justerats med 1 miljoner kronor i samband med försäljningen, 
vilket inte skedde.  

Kommunledningskontoret föreslår att hela intäktskravet för support och 
lokaler tas bort från år 2018 samt att budgetramarna omfördelas utifrån 
minskade hyreskostnader från och år 2018 enligt följande: 

Nämnd    Anslag att överföra(kr) 
Nämnden för support och lokaler (eliminering av intäktskrav)18 400 000 
Nämnden för support och lokaler  -1 515 000 
Kommunstyrelsen  -67 000 
Fritidsnämnden  -6 042 000 
Kulturnämnden  -415 000 
För- och grundskolenämnden  -5 196 000 
Gymnasienämnden  -3 548 000 
Socialnämnden  -507 000 
Summa    1 110 000 

Hänsyn till samtliga kostnader har tagits vid framtagning av den senaste 
årsprognosen för 2018 (månadsrapport per den sista februari).  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anslag för förändrade lokalkostnader från och med år 2018 fördelas 

enligt kommunledningskontorets förslag. 

2. Ramförändringen belastar kommunens resultat år 2018. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 160 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-15 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Nämnden för support och lokaler 
Fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Socialnämnden 
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§ 156 Dnr KS 2018-000268 042 

Anslag för hyror Anderstorp, Balder och 
Lejonströmsskolan samt hantering av ökade 
kostnader för support och lokalers 
fastighetsavdelning 

Sammanfattning  
I samband med att ombyggnationerna på Anderstorp, Balder och 
Lejonström (Kaplan) påbörjades så beslutades det i samråd med 
kommunledningskontoret att hyrorna för gymnasienämnden, för- och 
grundskolenämnden samt fritidsnämnden inte skulle förändras under 
byggtiden. Detta för att undvika förändringar av budgetramar under 
pågående budget år.  

Gymnasiet har fått ny hyra för Anderstorp och Balder från 2017. 

Under 2017 har skolans och fritidens verksamheter flyttat in i Lejonström i 
etapper. Hela inflyttningen beräknas vara klar i början av år 2018. I 
förslaget till förändrade ramar har kostnadsminskningar för 
Mobackenskolan samt köket och matsalen på Brännanskolan beaktats. 
Under år 2017 har inte fastighetsavdelningen tagit ut ny hyra för skolans 
samt fritidens lokaler på Lejonströmsskolan. Fastighetsavdelningen har 
haft driftkostnader för dessa lokaler under 2017 på cirka 15,4 miljoner 
kronor. 

Kommunledningskontoret föreslår att budgetramarna omfördelas från och 
med år 2018 enligt följande: 

Nämnd    Anslag att överföra(kr) 
Fritidsnämnden  1 135 000 
Gymnasienämnd  1 330 000 
För-och grundskolenämnden  23 378 000 
Summa    25 843 000 

Hänsyn till samtliga kostnader har tagits vid framtagning av den senaste 
årsprognosen för 2018 (månadsrapport per den sista februari).  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Gymnasienämnden tilldelas en ramhöjning på 1 330 000 kronor 

avseende ökade hyreskostnader från och med år 2018. 

2. För- och grundskolenämnden tilldelas en ramhöjning på 23 378 000 
kronor avseende ökade hyreskostnader från och med år 2018. 

3. Fritidsnämnden tilldelas en ramhöjning på 1 135 000 kronor avseende 
ökade hyreskostnader från och med år 2018. 
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4. 15 000 000 kronor finansieras via budgetreserv under 
kommunstyrelsens anslag oförutsett för område väst, resterande 
belastar kommunens resultat år 2018.  

5. Frågan om finansiering för år 2019 hänvisas till budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 162 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-15 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Gymnasienämnden 
För- och grundskolenämnden 
Fritidsnämnden 
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§ 157 Dnr KS 2018-000317 102 

Valbyråer för partiorganisationer inför 2018 års 
val 

Sammanfattning  
Kommunen har vid tidigare allmänna val erbjudit partier som är 
representerade i kommunfullmäktige hjälp med valbyråer. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-20, § 205: 
Ett bidrag om 25 000 kronor utgår per parti som är representerat i 
kommunfullmäktige till kostnader för valbyrå. 
Kostnaden 200 000 kronor betalas ur medel till kommunstyrelsens 
förfogande, område demokrati, integration och hälsa. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Partier som är representerade i kommunfullmäktige erbjuds möjlighet 

att nyttja torghandelsplats till gällande pris för uppställning av valbyrå 
inför valet 9 september 2018. 

2. Partierna samråder med samhällsbyggnad samt polisen om placeringen. 

Inlägg 
Kjell Bergmark (C), Agneta Hansson (V) samt Andreas Löwenhöök (M) 
yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att partier som är representerade i 
kommunfullmäktige erbjuds möjlighet att nyttja torghandelsplats till 
gällande pris för uppställning av valbyrå under tiden 13 augusti - 9 
september 2018 (förslagspunkt 1); samt att partierna samråder med 
samhällsbyggnad samt polisen om placeringen (förslagpunkt 2). 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar att punkten 1 i kommunstyrelsens förslag 
skall formuleras enligt följande ”Partier som är representerade i 
kommunfullmäktige erbjuds möjlighet att nyttja torghandelsplats till 
gällande pris för uppställning av valbyrå inför valet 9 september 2018. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag inklusive 
Andreas Löwenhööks ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 205 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-12 
______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Samtliga partigruppsledare i kommunfullmäktige  
Samhällsbyggnad 
Polisen 
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§ 158 Dnr KS 2017-000949 770 

Länsgemensam analys och handlingsplan 
rörande Psykisk Hälsa 2017 Västerbottens län 

Sammanfattning  
AC-konsensus rekommenderar landstinget och de 15 kommunerna i 
Västerbotten att anta hela eller delar av Länsgemensam analys och 
handlingsplan rörande Psykisk hälsa 2017.  

Länsplanen, som ingår som en del i Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) ”Uppdrag psykisk hälsa”, avser att sätta fokus på ett antal 
länsövergripande aktiviteter för att skapa en god psykisk hälsa för länets 
befolkning.  

Länsplanen har formulerats för barn, unga och vuxna, utifrån de riktade 
insatserna inom området psykisk hälsa. Delen som avser vuxna bygger på 
2016 års länsgemensamma analys och handlingsplan. Handlingsplanen har 
tagits fram i samverkan med landstinget, kommunerna, länsföreningen 
Hjärnkoll och Region Västerbotten.  

Det övergripande syftet är att långsiktigt skapa förutsättningar för att 
främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, 
kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd. Insatserna ska 
vara jämställda och jämlika och omfatta alla nivåer av insatser, från 
främjande och förebyggande till sluten vård. 

Socialnämnden beslutade 2018-03-22 § 48 att föreslå kommunfullmäktige 
att anta analys- och handlingsplanen i sin helhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser rörande 
psykisk hälsa 2017, Västerbottens län, antas. 

Inlägg 
Lena Sandberg (KD) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 203 
Socialnämndens protokoll 2018-03-22 § 48 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-08 
Region Västerbottens skrivelse 2017-12-21 
Handlingsplan 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
Region Västerbotten 
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§ 159 Dnr KS 2018-000314 109 

Genomförande av Lupp-enkät (lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) 

Sammanfattning  
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor har ett enkätkoncept 
vid namn LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), som är ett 
verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. 

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i en kommun, stadsdel eller region 
ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till 
arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen 
framtid. Enkäten är anpassad för tre olika åldersgrupper, 13-16 år, 16-19 år 
och 19-25 år. 

Ett väl genomtänkt arbete med Lupp leder till att unga får komma till tals i 
frågor som berör dem, kommunen får ett nuläge om barn och ungas syn på 
hälsa, trygghet, delaktighet, utbildning, fritid, framtid, ekonomiska 
förhållanden samt skydd och stöd. Levnadsförhållanden som är kopplat till 
barnkonventionens samtliga artiklar. Kommunen får tydligare kunskap om 
barnets perspektiv istället för vuxnas barnperspektiv. 

Undersökningen genomförs under 2 månader med start den 1 oktober, det 
är en grundenkät lika för alla kommuner, men enskild kommun kan vid 
behov lägga till tre egna frågor. Undersökningen är gratis för kommunen, 
den är digitaliserad och är tillgänglig på fem språk. 

Ansökan att genomföra Lupp lämnas in till MUCF (Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor), den genomförs under hösten 2018, för 
13 -16 år och 16 – 19 år, genomförandet sker i skolan och i samarbete med 
skolan. 

Användandet av resultatet bearbetas, analyseras och används vid 
ungdomsfullmäktigedagen 2019 då ungdomarna får möjlighet att utveckla, 
komplettera och förklara sina åsikter direkt till politiker och 
tjänstepersoner. 

Lupp genomförs fortsättningsvis 1 gång per mandatperiod. 

Fritidsnämnden beslutade 2018-03-13 § 61 att föreslå kommunfullmäktige 
genomföra LUPP under 2018. Av underlaget framgår att deltagande är 
kostnadsfritt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
LUPP-enkät genomförs enligt fritidsnämndens förslag 2018-03-13 § 61. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 204 
Fritidsnämndens protokoll 2018-03-13 § 61 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-06 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Fritidsnämnden 
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§ 160 Dnr KS 2018-000306 042 

Styrelse- och revisionsberättelse 2017, 
Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers 
invalidbeväringskassa 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa har 
överlämnat styrelse- och revisionsberättelse för år 2017. Stiftelsens 
revisorer föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna 
räkenskapsårets förvaltning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelsen för Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa 
beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 201 
Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa styrelse- och 
revisionsberättelse för år 2017 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 64  
Kommunfullmäktige 2018-05-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 161 Dnr KS 2018-000263 042 

Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Rönnbäret 

Sammanfattning  
Stiftelsen Rönnbärets årsredovisning för perioden 2017-01-01 – 2017-12-
31 föreligger. Stiftelsens revisor uttalar att hon inte funnit att någon 
styrelseledamot företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Stiftelsen Rönnbärets resultat- och balansräkning 2017 godkänns. 

2. Styrelsen för Stiftelsen Rönnbäret beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 161 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2018-03-19 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Rönnbäret 
Revisionsberättelse 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Stiftelsen Rönnbäret 
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§ 162 Dnr KS 2018-000300 102 

Avsägelse från Östen Lövgren (S) av uppdraget 
som revisor och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Östen Lövgren (S) har avsagt sig uppdraget som revisor. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Östen Lövgren (S) befrias från uppdraget. 

2. Frågan om fyllnadsval bordläggs. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Östen Lövgren 2018-04-09. 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Revisorerna 
Östen Lövgren 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 163 Dnr KS 2018-000349 102 

Avsägelse från Britt-Mari Nylén (S) av uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Britt-Mari Nylén (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Britt-Mari Nylén (S) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Britt-Mari Nylén 2018-04-25 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen 
Britt-Mari Nylén 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 164 Dnr KS 2018-000348 102 

Avsägelse från Britt-Mari Nylén (S) av uppdrag 
som ledamot i gymnasienämnden och 
eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Britt-Mari Nylén (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
gymnasienämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Britt-Mari Nylén (S) befrias från uppdraget. 

2. Frågan om fyllnadsval bordläggs. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Britt-Mari Nylén 2018-04-25 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Gymnasienämnden 
Britt-Mari Nylén 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 165 Dnr KS 2018-000372 102 

Avsägelse från Marcus Burman (S) av 
uppdraget som ersättare i bygg- och 
miljönämnden och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Marcus Burman (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i bygg- och 
miljönämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Marcus Burman (S) befrias från uppdraget. 

2. Frågan om fyllnadsval bordläggs. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Marcus Burman 2018-05-05 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
Marcus Burman (S) 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 166 Dnr KS 2018-000373 102 

Avsägelse från Marcus Burman (S) av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Marcus Burman (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Marcus Burman (S) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Marcus Burman 2018-05-05 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen 
Marcus Burman 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 167 Dnr KS 2018-000056 101 

Beredning av medborgarförslag till 
kommunfullmäktige 
 

 Dnr 2018-347 310 

Medborgarförslag om att fortsätta med gång- 
och cykelvägen som kommer ut mitt i kurvan 
till Boviksbadsvägen (17/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avvisas eftersom vägen inte är en kommunal väg. 

 

 

 Dnr 2018-356 109  

Medborgarförslag om att publicera inkomna 
motioner på kommunens hemsida (18/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

 

 

 Dnr 2018-357 870  

Medborgarförslag om att även inkludera 
skötsel/underhåll av hembygdsgårdar och 
hembygdsområden i det årliga 
verksamhetsbidraget för kulturarvsföreningar 
(19/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kulturnämnden för beslut.  

 

 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 71  
Kommunfullmäktige 2018-05-29 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 Dnr 2018-358 040  

Medborgarförslag om att öka den ekonomiska 
transparensen i kommunalt 
bidragsfinansierade sociala och etniska 
föreningar (20/18) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut. 

Inlägg 
Iosif Karambotis (S), Jeanette Velander (V) samt Åsa Karlsson (S) yttrar 
sig. 

Yrkande 
Beredningen föreslår att medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Iosif Karambotis (S) samt Åsa Karlsson (S) yrkar att medborgarförslaget 
skall överlämnas till socialnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Iosif Karambotis m fl yrkande, och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Förslagsställarna 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Kulturnämnden 
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§ 168 Dnr KS 2018-000057 101 

Remisser  
 Dnr 2018-303 310 

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

 Dnr 2018-325 000 

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

 Dnr 2018-332 614 

Motion av Birgitta Burström (L) om ett skiduniversitet i Skellefteå (21/18) 

 Dnr 2018-333 330 

Motion av Birgitta Burström (L) om sommarcafé vid Svandammen (22/18) 

 Dnr 2018-344 050 

Motion av Staffan Asplund (S) om att införa kollektivavtal som ett krav 
vid offentlig upphandling (23/18) 

 Dnr 2018-364 210 

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

 Dnr 2018-404 710 

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

 Dnr 2018-408 750 

Motion av Lars Åhman (L) om att stötta barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och deras familjer (26/18) 

______________________________________________________ 
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§ 169 Dnr KS 2018-0000420 370 

Strategiskt samarbete inom energiområdet, 
Skellefteå Kraft AB och Northvolt AB 

Sammanfattning  
Skellefteå Kraft AB vill ingå ett strategiskt samarbete inom energiområdet 
med Northvolt AB i syfte att möjliggöra flera olika utvecklingsprojekt. Ett 
av projekten rör återvinning av spillvärme, vilket skulle göra det möjligt att 
utveckla nuvarande fjärrvärmesystem i Skellefteå i energibesparande och 
kretsloppsfrämjande syfte, något som ligger i linje med Skellefteå Kraft 
ABs mål att vara hållbart, energieffektivt och ekonomiskt. Samarbetet 
omfattar även ytterligare utvecklingsprojekt, där energilager utgör en 
central del. 

Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2018-05-22 § 39 att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna att Skellefteå Kraft AB ingår ett strategiskt 
samarbete inom energiområdet med Northvolt AB genom en 
partnerinvestering om 10 miljoner euro. Samarbetet finns närmare 
beskrivet i en bilaga till beslutet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Skellefteå Kraft AB ingår ett 
strategiskt samarbete inom energiområdet med Northvolt AB genom en 
partnerinvestering om 10 miljoner euro godkänns. 

Inlägg 
Maria Marklund (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att 
Skellefteå Kraft AB ingår ett strategiskt samarbete inom energiområdet 
med Northvolt AB genom en partnerinvestering om 10 miljoner euro 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23, § 216 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2018-05-22 § 39 
Skellefteå Kraft ABs skrivelse 2018-05-14 
_____________________________________________________ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Kraft AB 
Kommunledningskontoret/budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

§ 170 Dnr KS 2018-000228 214 

Detaljplan för kvarteret Frigg med mera i 
stadsdelen Centrala stan, antagande 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog 2018-04-17 § 112 detaljplan för kvarteret Frigg 
med mera i stadsdelen Centrala stan. 

Länsstyrelsen beslutade 2018-05-16 att pröva kommunens beslut att anta 
detaljplanen. Länsstyrelsen har meddelat att man drar tillbaka sin prövning 
om bestämmelsen m3 utgår (en bestämmelse som tillåter hantering av 
bullerskyddad, tyst sida på ett sätt som enligt länsstyrelsen är olämpligt).  

Samhällsbyggnad, fysisk planering, föreslår att bestämmelsen ifråga stryks. 
Detta påverkar inte planen i övrigt, och ingen ny prövningstid för ej 
tillgodasedda sakägare uppstår, då det enbart handlar om länsstyrelsens 
prövning om kommunens beslut ska upphävas eller inte. Om bestämmelsen 
utgår vann planen laga kraft 2018-05-18. Utifrån detta har en ny plankarta 
upprättats.  

Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-05-22 att föreslå 
kommunfullmäktige anta justeringen av detaljplanen enligt underlaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-17 § 112 detaljplan för kvarteret 
Frigg med mera i stadsdelen Centrala stan justeras enligt bygg- och 
miljönämndens förslag 2018-05-22. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23 § 217 
Bygg- och miljönämndens beslut 2018-05-22 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-05-21 
Plankarta 2018-05-21 
_____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
 


