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 2019-09-24 
 
Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid  Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-15.00, 15.30-21.20 
 
Beslutande 

 
Övriga deltagande 

Se sidan 2 Johan Forssell, sekreterare 
Pär Forsberg, Skellefteå Kraft AB, § 233 
Johanna Normark, Skellefteå Kraft AB, § 233 
Daniel Sjögren (S), kulturnämndens ordförande, § 226 
 
 

  
 
 

  
 

 
Justerare Lorents Burman samt Andreas Löwenhöök Paragrafer 221-270 
Ersättare Maria Marklund samt Carina Sundbom 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Tomas Marklund, ordförande Johan Forssell, sekreterare 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………………. 
Lorents Burman, justerare Andreas Löwenhöök, justerare 
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2019-09-24 2019-10-01 2019-10-24  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Johan Forssell 
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SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2  
Kommunfullmäktige 2019-09-24 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Beslutande 
Ledamöter 
Kamel Mnad (S), §§ 221 - 246 
Jasmine Ravaghi (S) §§ 223 - 270 
Magnus Nilsson (S) 
Daniel Ådin (S) 
Gunilla Lundström (S) 
Anna Lundström (S), §§ 221 - 235 
Felicia Lundmark (S)  
Pierre Lidström (S), §§ 235 - 270 
Ann Åström (S) 
Sara Keisu (S), §§ 221 - 235 
Iosif Karambotis (S) 
Tomas Teglund (S) 
Annamaria Hedlund (S), §§ 221 - 234 
Kenneth Fahlesson (S) 
Maria Granskär (S) 
Emilia Ådin (S) 
Evelina Fahlesson (S) 
Maria Marklund (S) 
Robert Eskelinen (S) 
Erik Vikström (S) 
Lorents Burman (S) 
Valter Stenberg (S) 
Tomas Marklund (S) 
Fredrik Stenberg (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Mats Ekman (S) 
Bertil Almgren (S) 
Kaisa Edström (M) 
Micaela Löwenhöök (M), §§ 221 - 235 
Anette Lindgren (M) 
Lenita Hellman (M) 
Andreas Löwenhöök (M) 
Ramona Dolan (M) 
Henry Andersson (M) 
Carina Sundbom (C) 
Gabriella Rymark (C), § 221 - 232 
Katarina Larsson (C) 
Pär Brubäcken (C) 
Maria Bernsson (C) 
Kjell Bergmark (C) 
Håkan Andersson (C) 
Agneta Hansson (V) 
Joakim Wallström (V) 
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Jeanette Velander (V) 
Marie Bergslycka (V) 
Weidan Gong (V), §§ 233 - 246 
Markku Abrahamsson (SD) 
Gun-Britt Holmlund (SD) 
Linda Strandberg (SD) 
Kerstin Olofsson (L) 
Shervin Ahmadzadeh (L) 
Christina Soldan (L) 
Stina Engström (L), §§ 221 - 235 
Petter Ershag (KD) 
Charlotta Enqvist (KD) 
Hans Brettschneider (MP) 
Linnea Öhman (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Malin Berglund (S) för Kamel Mnad (S), §§ 247 – 270 
Peter Stensmar (S) för Jasmine Ravaghi (S) §§ 221 – 222 
Martin Hedqvist (S) för Anna Lundström (S), §§ 235 – 270 
Daniel Sjögren (S) för Pierre Lidström (S), §§ 235 – 270 
Simon Rilfors (S) för Sara Keisu (S) , §§ 235 – 270 
Jonna Lundgren (S) för Annamaria Hedlund (S), §§ 235 – 270 
Harriet Classon (S) för Annica Bray (S) 
Albin Kristiansson (M) för Johan Söderberg (M) 
Kjell Lindström (M) för Micaela Löwenhöök (M), §§ 235 – 270 
Gunnar Fransson (M) för Stefan Anundi (M) 
Oscar Wellman (C) för Gabriella Rymark (C), §§ 233 – 270 
Fredrik Sjöström (V) för Lova Torstensson (V), §§ 221 – 246 
Roland Östlund (SD) för Magnus Bergmark (SD) 
Stig Peterson (SD) för Markus Sehlstedt (SD) 
Roland Löfmark (L) för Stina Engström (L), §§ 235 - 270 

 
 

______________________________________________________ 
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§ 221 Dnr KS 2019-000013 101 

Revisorerna har ordet 
Någon representant för revisionen är inte närvarande varför ingen 
information lämnas vid sammanträdet. 

______________________________________________________ 
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§ 222 Dnr KS 2019-000549 700 

Fråga av Linda Strandberg (SD) om 
statsbidraget för LSS-insatsen i daglig 
verksamhet 
Kommunfullmäktigeledamoten Linda Strandberg (SD) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Den 29:e juli 2019 skrev Norran om det faktum att Skellefteå kommun 
kunde ha fått 6,6 miljoner i statsbidrag, men valde att avstå.  
 
Det var en riktad satsning från staten för att gå till habiliteringsersättning, 
till personer med funktionsnedsättning som är på daglig verksamhet. 
Skellefteå kommun ger i dagsläget 45kr/dag i habiliteringsersättning vilket 
gör att de flesta personer som deltar på daglig verksamhet går i praktiken 
back på att detta, då både färdtjänst och matlåda kostar.  
 
Om kommunen tagit emot statsbidraget hade habiliteringsersättningen 
kunnat höjas till ca 100 kr/dag. Detta till en grupp som ofta har en mycket 
begränsad ekonomi. Kommunen mötte kritik av RBU som menade att det 
åtminstone borde vara kostnadsneutralt. Sverigedemokraterna i Skellefteå 
delar RBUs kritik och tycker att det hade varit ett välbehövligt tillskott i 
några, annars ganska tomma plånböcker, och detta utan att det påverkar 
kommunens egen budget.  
 
Den 14 februari släppte regeringen ett pressmeddelande att bidraget skulle 
även kunna användas för att bibehålla en tidigare höjning som gjorts med 
statsbidraget. Sverigedemokraterna anser att det är bättre att göra en 
tillfällig höjning för en ekonomiskt utsatt grupp i kommunen, än att inte 
göra någon höjning alls. 
 
Med skäl av ovan angivet frågar jag socialnämndens ordförande Iosif 
Karambotis: 
 
Är inte invånare som deltar i daglig verksamhet i Skellefteå kommun värda 
det här resurstillskottet och kommer kommunen framöver att söka 
bidraget?” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
 
”Sverigedemokraterna har genom Linda Strandberg ställt en enkel fråga 
som jag väljer att besvara i två olika delar.  
 
Först och främst anser jag som socialnämndens ordförande att invånarna är 
värda det extra resurstillskottet, jag personligen tycker gruppen är värd 
betydligt mer. Anledningen till att statsbidraget inte används var ett beslut 
från verksamheten, det beslutet var aldrig upp som ett ärende i 
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socialnämnden.  
 
För det andra så kommer kommunen framöver att söka och använda bidrag 
då vi delar motionärens uppfattning att den här gruppen förtjänar och är 
värda en höjning av sin ersättning.” 
 
Inlägg 
Linda Strandberg (SD) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 223 Dnr KS 2019-000561 860 

Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om 
kostnadsfördyringar för kulturhuset 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till nämnden 
för support och lokalers ordförande ställt följande fråga: 
 
”I juni 2015 tog ett enigt kommunfullmäktige beslut om att det ska byggas 
ett kulturhus i Skellefteå. Ett investeringstak på 490 miljoner kronor 
fastslogs för själva kulturhuset. 
 
Därefter har turerna kring kulturhuset varit många. Under 2017 skruvades 
investeringssumman upp till 600 miljoner kronor, för kulturhuset, genom 
ett konstruerat lokalt byggindex. Detta motsatte sig Moderaterna. 
 
Under 2018 såldes hela fastigheten – kulturhus inklusive hotell – till en fast 
summa, trots en förvaltningsrättslig prövning av hotelldelen av fastigheten. 
Detta motsatte sig Moderaterna. 
 
Förvaltningsrätten kom vidare fram till att byggande av hotell inte ingår i 
den kommunala kompetensen. Kommunen har överklagat denna dom och 
fortsatt med projektet ändå. 
 
Nu får vi rapporter om att byggandet av kulturhuset har fördyrats med nio 
miljoner kronor. Då fastigheten redan är såld till en fast summa innebär 
varje fördyring en direkt kostnad för skellefteborna. 
 
I ljuset av att kulturhusbygget fortfarande är i ett tidigt skede, och att 1,5 år 
av byggande återstår, är fördyringen minst sagt oroande. 
 
Enligt ett pressmeddelande från Skellefteå kommun har nämnden för 
support och lokaler beslutat att ta fram en handlingsplan för att resterande 
byggnationer ska rymmas inom den beslutade investeringsramen.  
 
Mot bakgrund av detta har jag följande fråga till Tomas Teglund (S), 
ordförande för nämnden för support och lokaler: 
 
Kan du garantera att kulturhusbygget kommer att hållas inom den 
beslutade investeringsramen med hjälp av handlingsplanen?” 
 
Nämnden för support och lokalers ordförande Tomas Teglund (S) lämnar 
följande svar: 
 
”Målet är att alla byggprojekt och investeringar ska rymmas inom 
beslutade investeringsramar. Det gäller såväl kulturhuset som andra 
byggprojekt. Just nu pekar slutkostnadsprognosen på ett underskott på nio 
miljoner kronor i kulturhusdelen. Nämnden för Support och lokaler har 
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därför beslutat om en handlingsplan med målsättningen att komma ner till 
nollresultat.  
 
Drygt ett och ett halvt år återstår innan kulturhuset är färdigt. Det innebär 
möjligheter att minska kostnader och klara budget men det innebär också 
risker, precis som i andra byggprojekt. 
 
Vi måste komma ihåg att kulturhuset är en komplex och på många sätt 
unik byggnad. Ingen har tidigare byggt så här högt och på det här sättet i 
trä tidigare.   
 
Jag förväntar mig trots detta att projektet ska klara budget med de åtgärder 
som vidtas med anledning av handlingsplanen.”   
 
Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) samt Tomas Teglund (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 224 Dnr KS 2019-000563 610 

Shervin Ahmadzadeh (L) om projektet 
ansiktsigenkänning och om liknande projekt i 
framtiden 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till 
gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Som alla vet har datainspektionen yttrat sig angående projektet om 
ansiktsigenkänning. Ett experiment som redan i förväg osade 
lagförbrytning. Biometriskdata tillhör personuppgifter som är särskild 
skyddsvärda. Förutom anmärkning på avsaknad av konsekvensanalys är 
nämnden även ålagd en sanktionsavgift på 200 000 kronor. Så förutom att 
experimentet med eleverna har kostat en hel del pengar så fortsätter detta 
att kosta pengar i form av överklagan och dylikt. 
 
Med ovanstående förklaring ställer jag följande fråga: 
Hur kan du säkerställa att gymnasienämnden inte hamnar i samma 
situation när vi tänker driva liknande projekt i framtiden?” 
 
Gymnasienämndens ordförande Felicia Lundmark (S) lämnar följande 
svar: 
 
”IT-utvecklingen i samhället och skolan kommer att fortsätta och vara en 
förutsättning för att skolan ska kunna fullgöra sitt uppdrag när det gäller 
undervisning och fostran. Skellefteå kommun behöver inte alltid ligga i 
framkant i men måste följa med i utvecklingen och ibland driva den. När 
det gäller försöket med automatisk närvaroregistrering så delar inte 
gymnasienämnden, kommunens dataskyddsombud och Sveriges 
kommuner och Landsting datainspektionens tolkning och beslut varför vi 
valt att gå vidare och överklaga beslutet. Vi kan inte garantera att framtida 
projekt inte kommer att granskas av datainspektionen men jag som 
ordförande förutsätter att det pågående ärendet ger förvaltningen riktlinjer i 
det framtida arbetet så att sanktionsavgifter kan undvikas.” 
 
Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) samt Felicia Lundmark (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 225 Dnr KS 2019-000564 610 

Fråga av Shervin Ahmadzadeh (L) om tappade 
placeringar i statistik gällande gymnasieskolor 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till 
gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Skellefteå kommun rasar i statistiken gällande gymnasieskolor. Vi tappar 
placeringar i nästan samtliga parametrar/områden: 
 
Lärartäthet  Lön  Utbildade lärare  Gy inom 3år  
2018     2017    2018       2017  2018    2017  2018 2017 
73/290  62/290 178/290 168/290  34/290 20/290      125/290 82/290 
11 placeringar   10 placeringar             14 placeringar     43 placeringar 
 
Lärarförbundet är kraftigt oroade över situationen i kommunen. Åtgärder 
som syftar på att slå ihop klasser, större grupper och under pågående läsår 
dessutom ändrade scheman. Situationen är ytterst oroväckande både för 
våra elever och lärare. 
 
Med ovanstående förklaring ställer jag följande fråga: 
Anser du att i ett läge som detta är acceptabelt att ta fram åtgärdsplaner 
som ytterligare bidrar till ras för nuvarande samt kommande läsår?” 
 
Gymnasienämndens ordförande Felicia Lundmark (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Ja, jag anser att i mitt uppdrag så ingår det att hålla en budget i balans. 
Hur tråkigt det än känns så ligger det i nämndens uppdrag att upprätta 
åtgärdplaner när det finns minusresultat. Tyvärr så går hela 
kommunsverige tungt och det är likadant för Skellefteå. Och som du 
skriver så kan åtgärderna innebära att vi kommer att ligga till sämre i 
mätningar.” 
 
Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) samt Felicia Lundmark (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 226 Dnr KS 2019-000565 600 

Fråga av Shervin Ahmadzade (L) om minskning 
av elever som deltar i musik och kulturskolan 
7-15 år 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till 
kulturnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Elever som deltar i musik eller kulturskola 7-15år % 
2015  2016  2017 
33%  31%  5% 
Källa: Kolada 
 
Med ovanstående förtydligande ställer jag följande fråga: 
Vad beror detta enorma ras på?” 
 
Kulturnämndens ordförande Daniel Sjögren (S) lämnar följande svar: 
 
”Raset i statistiken beror på felaktig statistik. Anledningen till den felaktiga 
statistiken undersöks nu av tjänstepersoner på kulturskolan och på RKA, 
Rådet för främjande av kommunala analyser. 
 
Den korrekta siffran utreds men är ca 31%, i reella tal var det en minskning 
av 15 elever mellan 2016 och 2017.” 
 
Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) samt Daniel Sjögren (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________ 
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§ 227 Dnr KS 2019-000566 720 

Fråga av Christina Soldan (L) om färdtjänsten 
inom Skellefteå kommun 
Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Många årsrika i Skellefteå kommun har kontaktat mig och de undrar över 
att nästan ingen är tillräcklig äldre och inte tillräckligt sjuk heller för att få 
färdtjänst. De undrar över att man måste överklaga och överklaga utan att 
komma någonvart. De menar att detta leder till stor inlåsning av äldre som 
i förlängningen skapar högre kostnader för kommunerna. 
 
Med anledning av detta vill jag socialnämndens ordförande:  
Finns det någon översyn för detta?” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
 
”Färdtjänsten har varit i blickfånget under hela perioden med försöket med 
gratis buss för färdtjänstberättigade. När detta nu beslutats läggas ner, har 
socialnämnden efter förslag från Socialdemokraterna gett förvaltningen i 
uppdrag att utreda färdtjänsten i Skellefteå bl.a. utifrån perspektiven 
kvalitet och ekonomi. Nämnden vill att brukarnas erfarenheter och 
synpunkter ska ha en väsentlig roll i utredningen.  
 
För att kortfattat försöka besvara din inledning till frågan kan jag lämna 
följande information. Fr.o.m. 1 januari 1998 styrs färdtjänsten och dess 
handläggning av färdtjänstlagen som inte lämnar tjänstepersonerna något 
utrymme att bevilja färdtjänst av sociala skäl. Rätten till färdtjänst kan 
vidare aldrig grunda sig enbart på ålder utan det krävs att personen har 
”väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med 
allmänna kommunikationsmedel.”  En individuell och samlad bedömning 
ska alltid göras.   
 
Enheten Avgifter och färdtjänst, gör inte planerade översyner av huruvida 
deras bedömningar om rätt till färdtjänsttillstånd i förlängningen kan leda 
till isolering för de äldre och till ökade kostnader för kommunen. En 
konsekvensanalys av hur avgifter och andra bedömningar påverkar 
brukarna görs av Socialnämnden när beslut ska fattas.  
 
Socialnämnden och socialförvaltningen jobbar mycket aktivt tillsammans 
med civilsamhället för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre.  
Vi har som politiker ett ansvar att se hur skattebetalarnas pengar används 
och vi måste säkerställa att de används rätt och därmed måste vi även titta 
på de ökande kostnaderna för färdtjänsten.” 
 
Inlägg 
Christina Soldan (L) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________ 
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§ 228 Dnr KS 2019-000567 029 

Fråga av Christina Soldan (L) om 
offentlighetsprincipen och tryckfrihets-
förordningen (TF 2:15) inom Skellefteå 
kommun 
Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den 
innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, 
har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och 
kommunernas verksamhet (Källa Regeringskansliet).  
”Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska 
och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga 
handlingar hos myndigheter och förvaltningar” (källa Skellefteå kommun 
shemsida). 
 
Under sommaren har vi kunnat läsa i vår lokaltidning hur två journalister 
har försökt begära ut offentliga handlingar ifrån Skellefteå kommun. 
Istället för att respektera offentlighetsprincipen har man ställt obefogade 
frågor, ”Vad är syftet?”, ”Vad ska ni ha uppgifterna till?” och ”Vem är 
ni?”. Dessa frågor är inte värdigt en demokrati jämbördigt med 
ovanstående citat från Regeringskansliet och Skellefteå kommuns 
hemsidor. Det är ytterst allvarligt om medborgarna och media ska utsättas 
för systematiska utfrågningar och ifrågasättanden innan dokument lämnas 
ut. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:15) ska offentliga handlingar 
lämnas ut genast eller så snart som möjligt, det ska ske skyndsamt Enligt 
justitieombudsmannen, JO, ska utlämnandet oftast ske samma dag som 
begäran gjorts. Granskningen som gjordes under sommaren visar att detta 
inte respekteras i Skellefteå kommun, vilket är oroväckande. Liberalerna 
ser mycket allvarligt på detta. 
 
Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:   
Hur kan Du som kommunalråd säkerställa att Skellefteå kommun följer 
offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen (TF 2:15) i sin helhet 
och att de systematiska utfrågningarna och ifrågasättanden vid begäran om 
utlämning av offentliga handlingar upphör omgående?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 
 
”Christina frågar hur jag som kommunalråd kan säkerställa att säkerställa 
att Skellefteå kommun följer offentlighetsprincipen och 
tryckfrihetsförordningen (TF 2:15) i sin helhet och att de systematiska 
utfrågningarna och ifrågasättanden vid begäran om utlämning av offentliga 
handlingar upphör omgående?  
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Jag svarar att det gör jag genom att vid alla tillfällen som ges stå upp för 
offentlighetsprincipen och berätta hur viktig den är som en hörnsten i det 
svenska demokratiska systemet och följa upp att kunskapen om detta är 
spridd i organisationen. Jag har t ex kontrollerat att information om 
offentlighetsprincipen sprids via kommunens intranät och jag vet att det 
kommer en artikel som bland annat handlar om allmänna handlingars 
offentlighet i nästa nummer av personaltidningen.    
 
Christina tar upp ” systematiska utfrågningar och ifrågasättanden vid 
begäran om utlämning av offentliga handlingar”. För att något ska vara 
systematiskt krävs att det finns en uttalad vilja och centrala direktiv att 
något ska vara på ett visst sätt, och det gör det INTE i det här fallet! 
Tvärtemot, Skellefteå kommun ska som alltid följa gällande bestämmelser, 
oavsett om Tryckfrihetsförordningen, Plan- och bygglagen, eller någon 
annan författning.  Sen är det tyvärr som så att när det är människor 
inblandade blir det fel ibland.  
 
Det är t ex lätt hänt att en handläggare, som är besjälad av en vilja att 
hjälpa den som ringer, går för långt i sin hjälpsamhet. För att kunna ge så 
bra hjälp som möjligt är det lätt att fråga t ex ”vad ska du ha materialet 
till”, för att vara säker att det som lämnas ut också verkligen är det som 
personen vill ha. I bara farten tänker man då inte på att den frågan inte får 
ställas, och att hjälpsamheten kan uppfattas som efterforskning av syftet 
med begäran. Jag hoppas dock innerligt att dessa olycksfall i arbetet blir 
färre!” 
 
Inlägg 
Christina Soldan (L) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________ 
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§ 229 Dnr KS 2019-000568 600 

Fråga av Christina Soldan (L) om beslut om 
restriktioner inom Skellefteå kommuns skolor 
och förskolor 
Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Mycket tyder på en stor oro bland lärare, elever, föräldrar och lärarfacken 
vad gäller besparingar inom skolor och förskolor i Skellefteå kommun. 
Många medborgare har hört av sig till oss, till facken och till den lokala 
tidningen, Norran. 
I för- och grundskolenämnden, tisdagen den 2019-09-19, har förslag 
presenterats och det godkändes av majoriteten. Alliansen reserverade sig 
mot punkt 3. Under ärende 9 - Åtgärdsplan för- och grundskolenämnden 
2019-2020 lades upp tre förslag till beslut:  
1. Samtliga resultatsansvariga får i uppdrag att se över sina verksamheter i 
syfte att anpassa kostnader till befintlig budgetram och/eller se över 
möjligheten att senarelägga kostnader  
2. Fördjupad analys och stöd ges till enheter som uppvisar störst negativ 
budgetavvikelse.  
3. Restriktioner införs avseende inköp, resor, utbildning, rekrytering samt 
vikariehantering i syfte att få omedelbar effekt på 2019 års resultatutfall.  
 
Vi i Alliansen lämnade in ett yrkande där vi vill få en tydligare och mer 
detaljerad budget där vi ser klart och tydligt vad alla kostnader och intäkter 
står för och vad som är vad, inklusive fördyringar.  
 
Vi i Alliansen även lämnade in en reservation angående punkt nr 3 i den 
föreslagna åtgärdsplanen då vi anser att botten redan är nådd för 
Skellefteås lärarkår och undervisningens kvalité riskerar på att utvecklas åt 
fel håll.  
 
Vi i Alliansen reserverade oss på punkt 3 - Restriktioner införs avseende 
inköp, resor, utbildning, rekrytering samt vikariehantering i syfte att få 
omedelbar effekt på 2019 års resultatutfall. Detta p g a att för att behålla en 
bra undervisningskvalité måste personal ha möjlighet till utbildning. Det är 
redan ont om behörig personal så att med restriktioner på rekrytering 
riskerar man att missa behörig personal som är intresserad av att jobba på 
våra kommunala skolor och förskolor. Med en restriktion på 
vikariehantering riskerar man att underbemannad personal överbelastas 
och hamnar i en dålig spiral av psykisk ohälsa. Personal ska känna sig 
trygga i fall de blir sjuka, måste vårda barn, måste ta föräldraledighet, 
tjänstledigt mm utan att få ångest att det drabbar sina kollegor med mera 
jobb p g a vikariebrist. Förskollärare och lärare är redan överbelastade och 
vi vill inte riskera sämre arbetsmiljö genom restriktionerna som föreslås 
under punkt nr 3. De största förlorarna i så fall blir barnen/eleverna.  
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De flesta skolverksamheter är så slimmade att det inte går att strama åt 
hårdare utan att riskera att t ex barn som behöver särskilt stöd blir utan och 
att målet att bli ”En skola i toppklass 2020” blir ljusår bort, enligt sista 
Kolada-rapporterna, på Skolkollen, eller på Skolverket..  
 
Alliansen ser ingen tydlig koppling mellan nulägesanalys, 
budgetredovisning och de besparingsförslag som presenteras här och som 
ska täcka skolans behov enligt skollagen, samt ta hänsyn till att personal 
och skolledning ska ha en dräglig arbetsmiljö samtidigt som kommunala 
skolor ska konkurrera med de fristående skolorna i Skellefteå. 
 
Med anledning av detta vill jag fråga för- och grundskolenämndens 
ordförande: 
 Hur säkerställer Skellefteå kommuns för- och grundskolnämnd att 
Skellefteås kommunala skolor och förskolor kommer att hålla en 
utbildningskvalité värd namnet och med framtiden i sikte, d v s ”En skola i 
toppklass 2020”?” 
 
För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 
 
”På för- och grundskolenämndens sammanträde i onsdags så yrkade 
alliansföreträdare mycket riktigt på att återremittera ärendet om 
åtgärdsplan. Nämndens majoritet var inte, givet det ekonomiska läge 
nämnden befinner sig i, beredd att återremittera ärendet då vi tycker att det 
beslutsunderlag som fanns var tillräckligt för att fatta beslut.  
 
Det finns alltid rum för förbättringar avseende den ekonomiska uppföljning 
som nämnden gör vilket också gjorde att yrkandet om att ”ge förvaltningen 
i uppdrag att se över den ekonomiska rapporteringen till nämnden” bifölls.   
 
En starkt bidragande orsak till nämndens prognostiserade resultat handlar 
om att vi bedriver för många grupper med för få elever i grupperna, i snitt. 
Idag har vi 19,9 elever per klass och vi behöver närma oss ett antal elever 
till per klass för att klara den ekonomiska ram vi blivit tilldelade. Den 
ekonomi varje skola har grundar sig i elevpengen som räknas ut per elev 
och bedrivs för många klasser med för små grupper så blir det underskott, 
förenklat sagt. Observera här att jag talar om snitt – ambitionen med tidiga 
insatser kvarstår. Det betyder att vid en prioritering så prioriteras mindre 
grupper i de tidigare åren. Frågeställaren tar upp att kommunen ska 
konkurrera med de fristående skolorna och det är sant att skolan idag är en 
marknad. Jag vill säga att vi har ett gott samarbete med de fristående skolor 
som finns i vår kommun, i dagsläget handlar det om ca 450 elever i 
grundskolan som har sin skolgång hos annan huvudman. Men vi har i 
grunden alla ungefär samma pengar att röra oss med vilket också gör att vi 
inte kan bedriva exakt lika många grupper trots att elever lämnar klasserna. 
I samma stund som en elev går från den kommunala skolan följer 
elevpengen med och vi ska då anpassa vår verksamhet till den. Det ska här 
understrykas att vi sedan tidigare också har haft små klasser, i snitt.  
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Som du känner till så säkerställer nämnden sin utbildningskvalité genom 
sitt systematiska kvalitetsarbete och följer noga resultaten genom att mäta 
en mängd parametrar och utifrån dessa från central nivå stödja 
verksamheterna att utveckla sig och nå bättre resultat.” 
 
Inlägg 
Christina Soldan (L) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________ 
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§ 230 Dnr KS 2019-000465 350 

Interpellation av Carina Sundbom (C) om 
rening av vatten från läkemedelsrester (20/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Rent vatten och dricksvatten är en av de viktigaste förutsättningar för att 
människor och natur ska kunna leva på jorden. Trots att vi i Sverige 
omvandlar stora mängder vatten till dricksvatten, är rent vatten inget vi kan 
ta för givet. För att vi ska kunna ha en tillräckligt god renhetskvalitet på 
vatten krävs effektiva reningsverk, samt att vi bemöter nya utmaningar.  

Under de senaste 20 åren har vår befolknings läkemedelskonsumtion 
fördubblats. Varje svensk äter i genomsnitt två läkemedel per dag året runt 
och en stor del av denna konsumtion hamnar i våra avlopp som 
läkemedelsrester.  

Det går inte att fullt ut förutse vilka långsiktiga konsekvenser den ökade 
mängden läkemedelsrester, som inkluderar preventivmedelsrester, ger när 
de hamnar i våra vatten. Rapporter visar att synbara effekter finns på 
vattenlevande organismer som blivit tvåkönade. Risker finns med 
’cocktaileffekter’ där flera preparat kan påverka fosterutveckling och 
folkhälsa för dagens och framtida generationer.  

Genom att investera i modern reningsteknik kan vi reducera 
läkemedelsrester upp till 95 % i våra vattendrag och det anser vi i 
Centerpartiet vara en nödvändighet. Vi vill se över möjligheterna för att få 
vattenreningsteknik även till våra reningsverk.  

I augusti 2016 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige en motion från 
Centerkvinnorna om ’Rening av vatten från läkemedelsrester’.  

Motionen avslogs med denna motivering: 
’Med anledning av den beskrivning av ärendet som redovisats blir 
förvaltningens övergripande åsikt att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motion (38/16) om rening av vatten från läkemedelsrester, och avvakta den 
omfattande forskning och utveckling som pågår inom området.’ 

Havs- och vattenmyndigheten hade av regeringen fått i uppdrag att under 
fyra år 2014-2017 ansvara för att utveckla reningstekniker för de 
kommunala reningsverken. Nu är rapporten ’Reningstekniker för 
läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten (Reningstekniker för 
läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten Havs- och vattenmyndighetens 
rapport 2018:7)’ klar och publicerad, med forskning och utvecklingsförslag. 
Resultatet av projekten visar att det finns teknik som idag kan tillämpas på 
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kommunala reningsverk i syfte att avlägsna olika typer av 
mikroföroreningar, däribland läkemedelsrester. 

Med anledning av ovanstående frågar jag: 

- Kommer samhällsbyggnadsnämnden att aktivt arbeta för att rena vårt 
avloppsvatten från läkemedelsrester och mikroföroreningar, nu när 
flera olika typer av reningsprocesser är testade och utvärderade? 

- Om ja, när kan reningsteknik för läkemedelsrester och 
mikroföroreningar finnas på plats? 

- Om nej, varför inte?” 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sara Keisu (S) lämnar följande 
svar: 

” Frågan om rening av avloppsvatten från läkemedelsrester och 
mikroföroreningar är viktig. Den är dock komplex och behöver belysas i 
ett bredare sammanhang. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tre vattentjänster: ”Produktion 
och distribution av dricksvatten”, ”Avledning och rening av avloppsvatten” 
och ”Avledning av dagvatten”, och arbetar aktivt för att alla dessa ska vara 
väl fungerande, uppfylla dagens krav, men också kunna möta framtidens 
utmaningar på ett bra sätt. 

I arbetet för en väl fungerande kommunal va-verksamhet, ingår att följa 
utvecklingen vad gäller nya metoder och teknik, samt förväntade miljökrav 
i framtiden. 

Det bedrivs en hel del forskning vad gäller rening av läkemedelsrester i 
avloppsvattnet, men ännu har inte berörda svenska myndigheter fattat 
några beslut som innebär skarpa preciserade krav för va-verksamheterna i 
Sverige.  

Det har uppförts pilotanläggningar med syfte att rena avloppsvatten från 
läkemedelsrester på enstaka reningsverk i Sverige men det har inte kunnat 
redovisas någon samlad bild av nyttan med investeringar av denna typ i 
fullskala. I Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:7, Reningstekniker 
för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten, som interpellanten 
hänvisar till, anges att ”det skapats en mycket stark plattform att bygga 
vidare på för införande av avancerad rening vid svenska avlopps-
reningsverk”. Samtidigt framgår det emellertid av rapporten att en hel del 
standardiserings- och utvecklingsarbete återstår.  

Naturvårdsverket har också utrett förutsättningarna för användning av 
avancerad rening i syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten på 
uppdrag av regeringen. Uppdraget redovisades till regeringen i april 2017, 
och deras samlade bedömning innehöll ett antal drivkrafter och hinder för 
införande av avancerad rening vid svenska avloppsreningsverk. Exempel 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21  
Kommunfullmäktige 2019-09-24 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

på drivkrafter var det identifierade behovet i den lokala recipienten, liksom 
förväntade nya eller tillkommande reningskrav. Vad gällde hinder så 
presenterades att vatten- och avloppsbranschen står inför stora utmaningar 
framöver, främst i form av ökade investeringsbehov. Ledningar behöver 
bytas ut i snabbare takt och kraven på avloppsvattenrening och säkrad 
produktion av dricksvatten ökar alltmer. Sammanfattningsvis konstaterades 
det att en rimlighetsavvägning behöver göras i det enskilda fallet där 
behovet och nyttan av införandet av avancerad rening ställs mot 
kostnaderna. 

Frågan om vilka krav som i dagsläget kan ställas mot kommunal va-
verksamhet, vad gäller rening av läkemedel i avloppsvatten, har varit 
föremål för en prövning i Mark- och miljödomstolen där de upphävde ett 
förordnande om utredning avseende rening av läkemedelsrester. 
Domstolen ansåg att frågan är viktig och att det finns behov av att underlag 
tas fram, men att för att det ska kunna göras kostnadseffektivt krävs att det 
finns en enhetlig metodik som gör att resultaten från olika recipienter och 
reningsverk kan jämföras. De ansåg vidare att såväl myndigheter som 
verksamhetsutövare borde ha klart för sig vilka kriterier som kan och bör 
användas för att värdera vilken typ av rening som kan anses vara befogad 
innan krav på utredning ställs mot en enskild kommuns VA-huvudman. 

Sammanfattningsvis finns det inga krav på kommunerna att rena 
avloppsvattnet från läkemedelrester och mikroföroreningar i dagsläget och 
rapporterna som gjorts pekar mot att behovet och nyttan bör ställas mot 
kostnaderna för införandet.  

Forskning och utveckling som rör den kommunala va-verksamheten är inte 
begränsad enbart till läkemedelsrester i avloppsvatten, utan omfattar ett 
brett område från utveckling av avancerade metoder för rening inom 
dricksvatten- och avloppsområdet, till smart underhåll av va-ledningsnätet.  

Det pågår även andra regeringsutredningar som kan komma att påverka 
den kommunala va-verksamheten väsentligt. Inte minst den så kallade 
”fosforutredningen”, där krav på återvinning av fosfor ur avloppsslammet 
kan komma att bli aktuellt.  

Det finns således många områden som i en framtid sannolikt kommer att 
beröra den kommunala va-verksamheten. Det är viktigt att beslut om 
investeringar i t.ex. ny teknik för avloppsrening harmonierar med skarpa 
krav från berörda tillsynsmyndigheter. Särskilt som investeringsnivån 
bedöms bli betydande. Investeringar i framtida teknik står i konflikt med 
de stora utmaningarna som våra VA-anläggningar just nu står inför. Det 
finns stora investeringsbehov som kräver finansering för att säkerställa en 
långsiktig hållbarhet med bl.a. klimatanpassning och upprustning av 
ledningsnät. 

Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar därför i dagsläget att fortsätta vårt 
målmedvetna arbete för att underhålla och utveckla de va-anläggningar vi 
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har. Att i än högre grad arbeta med förebyggande underhåll och mindre 
med akut avhjälpande underhåll.  

Som beskrivits är det ett omfattande arbete som kräver såväl ekonomiska 
och personella resurser, som utvecklande av arbetsmetoder. Allt för att 
uppnå en effektiv kommunal va-verksamhet, och skapa så mycket 
kundnytta som möjligt för insatta medel. 

Samhällsbyggnadsnämnden är därför aktiv i branschorganisationen 
Svenskt Vatten och forskningsklustret  Dag&Nät med Luleå tekniska 
universitet som akademiskt nav, men också i andra regionala nätverk. 

Samhällsbyggnadsnämndens ambition är att fortsätta detta 
utvecklingsarbete. Att följa utvecklingen vad gäller rening av vårt 
avloppsvatten från läkemedel och mikroföreningar, ingår i detta arbete.” 

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Sara Keisu (S), Hans Brettschneider (MP) samt 
Markku Abrahamsson (SD) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 231 Dnr KS 2019-000024 050 

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

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har inkommit med 
en motion i vilken yrkas att kommunfullmäktige tillsätter en utredning 
tillsammans med i motionen angivna aktörer för att se hur kommunen bäst 
organiserar sig för att säkerställa god beställarkompetens av entreprenad i 
framtiden. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-26 § 67 att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen. Nämnden föreslog även att 
kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder och styrelser att 
genomföra vissa åtgärder enligt samhällsbyggnads tjänsteskrivelse i 
ärendet.  

Nämnden för support och lokaler har avstått från att yttra sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen återremitteras till kommunstyrelsen för beredning inom 
kommunstyrelsen underställd förvaltning. 

Inlägg 
Gabriella Rymark (C), Tomas Teglund (S) samt Lorents Burman (S) yttrar 
sig. 

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

Gabriella Rymark (C) yrkar att motionen skall återremitteras till 
kommunstyrelsen för beredning inom kommunstyrelsen underställd 
förvaltning. 

Lorents Burman (S) yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Lorents Burmans yrkande samt Gabriella 
Rymarks yrkande var för sig, 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 
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sammanträde röstar ja, den som stöder Gabriella Rymarks yrkande om 
återremiss röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid uppropet avges 34 ja-röster och 28 nej-röster, 3 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Kommunfullmäktige har därmed, med hänvisning till bestämmelsen i  
5 kap 50 § Kommunallagen, beslutat att ärendet skall återremitteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 § 228 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-26 § 67 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-02-07 
Nämnden för support och lokaler 2019-01-28 
Motion 3/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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Voteringslista § 231  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund 
(S), Harriet Classon (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Fredrik Sjöström (V). 

 
Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Gabriella Rymark (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD), 

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

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

Hans Brettschneider (MP). 

 

Frånvarande: 
Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), Linnea Öhman (MP). 
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§ 232 Dnr KS 2017-000729 101 

Motion av Andreas Löwenhöök (M), Emilia 
Hallin (S), Micaela Löwenhöök (M) och Daniel 
Ådin (S) om att barntillsyn införs vid 
kommunfullmäktigesammanträden med mera 
(54/17) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M), Emilia Hallin 
(S), Micaela Löwenhöök (M) samt Daniel Ådin (S) har inkommit med en 
motion i vilken yrkas att barntillsyn införs vid fullmäktigesammanträden 
från och med kl. 15:30, samt att tjänstgörande ledamot får lämna 
sammanträdet i samband med hämtning av barn utan att ersättare tas in 
under tiden, för att sedan fortsätta sin tjänstgöring vid återkomst till 
sammanträdet. 

Kommunfullmäktiges presidium yttrade sig över motionen och föreslog att 
densamma skulle anses som besvarad och inte föranleda några ytterligare 
åtgärder från kommunfullmäktiges sida. Detta utifrån gällande 
författningsbestämmelser angående förtroendevaldas tjänstgöring. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-06 § 57 att 
återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium för att få förslag 
till alternativa lösningar som underlättar för kommunfullmäktigeledamöter 
som även är småbarnsföräldrar att fullgöra sitt demokratiska uppdrag. 

Kommunfullmäktiges ordförande har i ny tjänsteskrivelse hänvisat till det 
arbete som pågår med att se över kommunfullmäktiges arbetsordning, där 
ett av syftena med översynen är att underlätta ledamöternas tidplanering 
genom att undvika sammanträden som drar ut på sen kvällstid. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till yttranden från kommunfullmäktiges 

presidium samt kommunfullmäktiges ordförande, att anse som 
besvarad. 

2. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

Inlägg 
Emilia Ådin (S), Katarina Larsson (C), Charlotta Enqvist (KD), Micaela 
Löwenhöök (M), Daniel Ådin (S), Evelina Fahlesson (S), Andreas 
Löwenhöök (M) samt Hans Brettschneider (MP) yttrar sig.  
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till yttranden 
från kommunfullmäktiges presidium samt kommunfullmäktiges 
ordförande, att anse som besvarad; samt att motionen föranleder inte någon 
ytterligare åtgärd. 

Emilia Ådin (S), Micaela Löwenhöök (M) samt Andreas Löwenhöök (M) 
yrkar bifall till motionen. 

Evelina Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Emilia 
Ådins m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 319 
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2019-06-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-02-06 § 57 
Kommunfullmäktiges presidiums yttrande 2018-01-01  
Motion 54/17 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 233 Dnr KS 2018-000542 370 

Motion av Joakim Wallström (V) om att riva och 
återställa Hednäs kraftstation (46/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Joakim Wallström (V) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att Skellefteå Stadshus AB får i uppdrag att se 
över ägardirektiven till Skellefteå Kraft AB, och att det i ägardirektiv 
framgår att Hednäs kraftstation skyndsamt skall avvecklas och Åbyälven 
återställas till en fritt rinnande älv. Motionären har påpekat att innebörden 
av att kraftstationen skall avvecklas är att densamma ska rivas. 

Skellefteå Kraft AB har yttrat sig över motionen. Bolaget hänvisar till 
pågående planering för åtgärder kring Hednäs kraftstation och framför som 
sin åsikt att det bör vara möjligt att kombinera hållbar förvaltning av 
naturen med förnybar elproduktion. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Joakim Wallström (V), Petter Ershag (KD) samt Hans Brettschneider (MP) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Fredrik Sjöström (V), Marie 
Bergslycka (V), Weidan Gong (V), Charlotta Enqvist (KD), Linnea Öhman 
(MP), Kerstin Olofsson (L) samt Stina Engström (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Petter Ershags m fl yrkande. 

Inlägg 
Joakim Wallström (V), Oscar Wellman (C), Petter Ershag (KD), Hans 
Brettschneider (MP), Markku Abrahamsson (SD), Micaela Löwenhöök 
(M) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Oscar Wellman (C) samt Lorents Burman (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Petter Ershag (KD), Hans Brettschneider (MP) samt Joakim Wallström (V) 
yrkar bifall till motionen. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar att ärendet skall återremitteras till 
kommunstyrelsen för att kompletteras med fullständiga utredningar m fl 
beslutsunderlag från Skellefteå Kraft AB. 
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Beslutsgång 1  
Ordföranden ställer proposition på Markku Abrahamssons yrkande om 
återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall 
avgöras vid dagens sammanträde.  

 
Beslutsgång 2  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Petter 
Ershags m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Petter 
Ershags m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid uppropet avges 44 ja-röster och 13 nej-röster, 7 ledamöter avstår från 
att rösta, 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Redogörelse för Skellefteå Krafts planerade åtgärder avseende fiskeväg vid 
Hednäs kraftverk 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10 § 355 
Yttrande från Skellefteå Kraft AB 
Motion 46/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Skellefteå Kraft AB 
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Voteringslista § 233  
Ja röstar: 
Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin (S), Gunilla 
Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Carina 
Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth 
Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina Fahlesson (S), 
Lars Lundmark (S), Maria Marklund (S), Harriet Classon (S), Erik 
Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas Marklund 
(S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil 
Almgren (S), 

Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Maria 
Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C),  

Shervin Ahmadzadeh (L), 

Nej röstar:  
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Fredrik Sjöström (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

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

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

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

 
Avstår från att rösta: 
Robert Eskelinen (S), 

Pär Brubäcken (C), 

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD), 

 
Frånvarande: 
Kamel Mnad (S). 
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§ 234 Dnr KS 2018-000536 710 

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-29 § 16 att återremittera ärendet 
till för- och grundskolenämnden för att utreda omfattning och samman-
sättning av en kommunstyrelsefinansierad förskolekommission. 

För- och grundskolenämnden beslutade 2019-06-12 § 139 att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen på grund av kostnaden, som bedöms 
uppgå till 870 000 kronor. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 
Katarina Larsson (C), Christina Soldan (L), Andreas Löwenhöök (M) samt 
Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Christina Soldan (L), Andreas Löwenhöök (M) samt Katarina Larsson (C) 
yrkar att kommunstyrelsen skall inrätta en förskolekommission som 
finansieras ur 2020 års budget, samt att motionen därmed är att anse som 
bifallen. 

Fredrik Stenberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Christina 
Soldans m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Christina 
Soldans m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid uppropet avges 37 ja-röster och 26 nej-röster, 2 ledamöter är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 320 
För- och grundskolenämndens protokoll 2019-06-12 § 139 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2019-05-09 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-29 § 16 
För- och grundskolenämndens protokoll 2018-10-24 § 195 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-09 
Motion 45/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
För- och grundskolenämnden 
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Voteringslista § 234  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Kenneth Fahlesson (S), 
Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina Fahlesson (S), Robert 
Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund (S), Harriet Classon 
(S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman 
(S), Bertil Almgren (S), 

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

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Fredrik Sjöström (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Stig Peterson 
(SD), Linda Strandberg (SD), 

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), 

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

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

Frånvarande: 
Annamaria Hedlund (S),  

Roland Östlund (SD). 
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§ 235 Dnr KS 2019-000521 041 

Skellefteå kommuns budget 2020 och plan 
2020-2024 

Sammanfattning  
Budgetberedningen har tagit fram förslag till Budget och plan 2020–2024. 
Förslaget har sin grund i kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och den intäkts- och kostnadsutveckling som prognostiseras 
för de närmaste åren. Budgetförslaget har också Utvecklingsstrategin 2030 
och kommunvisionen med målet om 80 000 invånare som utgångspunkt. 

Kommunfullmäktiges budget och plan är inte komplett förrän samtliga 
budgetbeslut är tagna inför det nya budgetåret 2020. Förutom detta beslut 
om budget och plan kommer fullmäktige att under hösten även besluta om 
investeringsramar, låneramar inkl. borgensavgifter samt resultat- och 
balansbudget för de kommunägda bolagen. 

En hållbar finansieringsplan 
Det första året i Budget och plan är budgetåret medan de kommande åren 
ska betraktas som planeringsår. Skillnaden är att planeringsåren fortfarande 
kan komma att ändras i kommande budgetprocesser medan budgeten för 
det första året är fastlagd och ska följas upp enligt fastställd rapportplan. 

Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska intäkterna 
i den skattefinansierade verksamheten överstiga kostnaderna med mellan 
1–2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Skattefinansierad verksamhet 2020  2021  2022  2023  2024 
Ekonomiskt resultat (överskott), % 1,5     1,5      2,0     2,0     2,0 

Ekonomiskt resultat (överskott), 
miljoner kronor 72       74       100   103 106 

Den finansiella planeringen för den kommande planperioden innebär en 
fortsatt ökning av kommunens låneskuld med 689 miljoner kronor till en 
nivå på 2 849 miljoner kronor vid utgången av år 2024. Detta motsvarar 
omkring 39 000 kronor/invånare och ligger inom ramen för kommunens 
inlåningstak på 40 000 kronor/invånare. Sammantaget bedöms kommunen, 
trots ökningen av de långfristiga skulderna, att under planperioden behålla 
en soliditet på minst 60 procent, inklusive hela kommunens pensionsskuld. 
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Finansieringsbudget och plan 2020  2021  2022  2023  2024 
Medel från den löpande verksam- 
heten   447   468     501    522 473 

Nettoinvesteringar -1054 -880   -688   -666 -412 

Planerade (avtalade) försäljningar             600  

Summa inlåningsbehov -607    188    -187   -144 61 

Investeringsbudget och plan 2020–2024 
År Miljoner kronor 

2020  1 054 

2021  880 

2022  688 

2023  666 

2024  412 

Summa  
investeringar  
2020-2024 3 700 

 

Nya investeringar i Budget och plan 2020–2024 
Projekt/ram Miljoner kronor 

Hamn 2020  70 

Hamn 2030  521 

Busshållplatser  
(ram 2 miljoner  
kronor /år)  10 

Stadshuset,  
aktivitetsbaserade  
arbetsplatser (ABW), etapp 2 68 

Förskolor: Brännan (6 avd.)  
och Bergsbyn (6 avd.) 100 

Belysningsanläggningar utom  
detaljplanerat område  
(ram 4–6 miljoner kronor /år) 23 
Komplett specifikation av samtliga investeringsprojekt/ramar återfinns i 
Budget och plan 2020–2024. 
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Driftbudget och plan 2020–2024 
Vid fördelningen av 2020 års driftutrymme har hänsyn tagits till i 
huvudsak förväntade kostnadsökningar i befintlig verksamhet, demografisk 
påverkan på verksamheten samt diverse driftkonsekvenser till följd av 
investeringar. 

På grund av det rådande ekonomiska läget innehåller 2020 års driftbudget 
krav på effektiviseringar och rationaliseringar för alla verksamheter i 
kommunen. Det utrymme som skapas genom stigande intäkter används i 
huvudsak till att dämpa kraven på effektiviseringar för verksamheter inom 
skola, vård och omsorg. 

Kommunfullmäktige lämnar ingen särskild kompensation för specifika 
kostnadsslag. Nämndernas ramtillskott används fritt av nämnderna för att 
täcka kostnadsökningar inom nämndens olika verksamheter. 

Kostnads- och intäktseffekterna av skatteväxlingen mellan Skellefteå 
kommun och Region Västerbotten gällande kollektivtrafiken ingår inte i 
detta budgetförslag. En uppdatering av budgeten sker efter det att 
skatteväxlingen vunnit laga kraft under hösten 2019. Däremot fastställer 
fullmäktige en skattesats som inne-fattar skatteväxlingen omkring 
kollektivtrafiken, vilket innebär en utdebitering på 22:60. 

Nedan redovisas de nämnder som vars ramar på något sätt påverkas av 
fullmäktiges beslut om budget 2020. Vissa anslag för lokalhyror 
(Floraskolan, Florahallen samt Örjanshallen) ligger kvar under 
kommunstyrelsen fram till dess att inflyttning sker och verksamheten 
börjar bli belastad med ökade hyreskostnader. 

Ramförändringar 2020  miljoner kronor 

Kommunstyrelsen  5,0 
Varav gratis bussresor gymnasie- 
ungdomar (2 miljoner kronor från kommunstyrelsens  
budgetreserv 2019)  4,0 

Varav prisökningar kollektivtrafik  1,0 

För- och grundskolenämnd  120,3 
Varav extra ramökning 2019  60,0 

Varav hyra Moröbacke (från kommunstyrelsens budgetreserv  
2019)    13,4 

Lokalhyra Floraskolan  7,5 

Varav övriga kostnadsökningar  39,4 

 

Gymnasienämnd  7,5 
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Socialnämnd   36,9 

Samhällsbyggnadsnämnd  2,0 
Varav flytt av anslag från investeringsbudget (gatuunderhåll) 2,0 

Nämnden för support och lokaler  10,8 
Varav driftkostnader i samband med investeringar (se  
specifikation investeringar)  10,8 

Fritidsnämnd   5,0 
Varav lokalhyra Moröbacke sporthall  
(från kommunstyrelsens budgetreserv 2019) 2,0 

Varav lokalhyra Örjanshallen  1,0 

Varav lokalhyra Florahallen  2,0 

Kulturnämnd   0,5 
Varav prisuppräkning bidrag kulturbolag 0,5 

Valnämnd   -3,3 

Budgetreserv   25,1 

Summa ramförändringar  209,8 

 

Verksamhetsmål 2020 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare satt mål för verksamheten inom 
ramen för det kommunala grunduppdraget utifrån kommunvisionen och 
utvecklingsstrategin Skellefteå 2030. Målen vilar samtidigt på kommunens 
gemensamma värdegrund. 

För att göra målstyrningen effektiv och överblickbar fastställer fullmäktige 
4–8 kommunövergripande mål per mandatperiod och 2–3 mål per 
nämnd/bolag och år. Målen sätts inom fyra olika områden som tillsammans 
sammanfattar det kommunala uppdraget: tillgänglighet, trygghet, 
effektivitet och samhällsutveckling. 

Fullmäktiges övergripande mål 

Tillgänglighet 
• Enkelt och tydligt för invånare/kunder 

• Invånare/kunder är aktiva medskapare 

Effektivitet 
• Tidigt samordnade insatser 

• Bättre digitaliserad välfärd 
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Trygghet 
• Inbjudande och trygga miljöer 

• Samhällsutveckling 

• Snabb etablering i arbetsliv och samhälle 

• Begränsad klimatpåverkan 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utdebiteringen 2020 fastställs till 22,60 kronor per skattekrona, 

inklusive skatteväxling minus 0,05 kronor per skattekrona, med Region 
Västerbotten gällande kollektivtrafiken. 

2. Driftbudget och plan 2020–2024 fastställs enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

3. Förändrade driftramar för 2020 fastställs enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

4. Investeringsbudget och plan 2020–2024 enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

5. Resultatbudget och plan 2020–2024 fastställs enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

6. Finansieringsbudget och plan 2020–2024 fastställs enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

7. Balansbudget och plan 2020–2022 fastställs enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

8. Revisionens budget godkänns enligt kommunfullmäktiges presidiums 
förslag. 

9. Internräntan 2020 fastställs till 1,5 procent. 

10. Inga interna priser och avgifter får höjas under 2020. Undantag får 
göras avseende hyror för externa lokaler som vid behov får slå igenom 
även på de interna hyrorna. Undantag får också göras av kommunens 
måltidsverksamhet som vid behov får höja måltidspriserna 2020 för att 
kompensera för prisökningar på livsmedel. Prisökningen ska 
godkännas och fastställas av kommunens ekonomichef. 

11. Tidigare beslut om vård- och omsorgsboenden som tagits i samband 
med socialnämndens boendeplan revideras årligen i samband med 
översyn. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka 
behovsutvecklingen inför varje ny budgetomgång. 

12. Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål samt 
verksamhetsmål för nämnderna fastställs 
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Reservation 
Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (KD), 
Micaela Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Katarina Larsson (C), Petter 
Ershag (KD), Shervin Ahmadzadeh (L), Håkan Andersson (C), Markku 
Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), Roland Östlund (SD), Gun-
Britt Holmlund (SD) samt Hans Brettschneider (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden.  
 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Kjell Lindström (M), Ramona 
Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), Oscar Wellman 
(C), Pär Brubäcken (C), Kjell Bergmark (C),  Kerstin Olofsson (L), Roland 
Löfmark (L) samt  Petter Ershag (KD)reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Stig Peterson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Markku 
Abrahamssons m fl yrkande 

Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hans 
Brettschneiders yrkande., 

 
Inlägg 
Lorents Burman (S), Maria Marklund (S), Agneta Hansson (V), Andreas 
Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Carina Sundbom (C), Charlotta 
Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP), Markku Abrahamsson (SD), 
Micaela Löwenhöök (M), Fredrik Stenberg (S), Maria Bernsson (C), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Harriet Classon (S), Katarina 
Larsson (C), Evelina Fahlesson (S), Tomas Teglund (S), Linda Strandberg 
(SD), Roland Östlund (SD), Joakim Wallström (V), Linnea Öhman (MP), 
Daniel Ådin (S), Petter Ershag (KD), Gun-Britt Holmlund (SD), Oscar 
Wellman (C), Ann Åström (S), Felicia Lundmark (S), Shervin 
Ahmadzadeh (L), Iosif Karambotis (S), Daniel Sjögren (S) samt Håkan 
Andersson (C) yttrar sig. 
 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att utdebiteringen fastställs till 22,60 kronor per 
skattekrona, inklusive skatteväxling minus 0,05 kronor per skattekrona, 
med Region Västerbotten gällande kollektivtrafiken (beslutspunkt 1); att 
förslag till Driftbudget och plan 2020–2024 fastställs enligt 
kommunstyrelsens förslag(beslutspunkt 2); att förslag till förändrade 
driftramar för 2020 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag 
(beslutspunkt 3); att förslag till Investeringsbudget och plan 2020–2024 
fastställs enligt kommunstyrelsens förslag (beslutspunkt 4); att förslag till 
Resultatbudget och plan 2020–2024 fastställs enligt kommunstyrelsens 
förslag (beslutspunkt 5); att förslag till Finansieringsbudget och plan 2020–
2024 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag (beslutspunkt 6); att 
förslag till Balansbudget och plan 2020–2022 fastställs enligt 
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kommunstyrelsens förslag (beslutspunkt 7); att revisionens budget 
godkänns enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag (beslutspunkt 8); 
att internräntan fastställs till 1,5 procent (beslutspunkt 9); att inga interna 
priser och avgifter får höjas under 2020. Undantag får göras avseende 
hyror för externa lokaler som vid behov får slå igenom även på de interna 
hyrorna. Undantag får också göras av kommunens måltidsverksamhet som 
vid behov får höja måltidspriserna 2020 för att kompensera för 
prisökningar på livsmedel. Prisökningen ska godkännas och fastställas av 
kommunens ekonomichef (beslutspunkt 10); att tidigare beslut om vård- 
och omsorgsboenden som tagits i samband med socialnämndens 
boendeplan revideras. Ett kommande uppförande av ett nytt vård- och 
omsorgsboende skjuts istället på framtiden. Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att bevaka behovsutvecklingen inför varje ny budgetomgång 
(beslutspunkt 11); samt att förslag till kommunfullmäktiges övergripande 
verksamhetsmål samt verksamhetsmål för nämnderna fastställs 
(beslutspunkt 112). 

Lorents Burman (S), Maria Marklund (S), Agneta Hansson (V), Fredrik 
Stenberg (S), Harriet Classon (S), Evelina Fahlesson (S), Daniel Ådin (S), 
Ann Åström (S), Felicia Lundmark (S), Iosif Karambotis (S) samt Daniel 
Sjögren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (KD), 
Micaela Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Katarina Larsson (C), Petter 
Ershag (KD), Shervin Ahmadzadeh (L) samt Håkan Andersson (C) yrkar 
bifall till Alliansens ((M), (C), (L), (KD)) budgetförslag. 

Markku Abrahamsson (SD), Linda Strandberg (SD), Roland Östlund (SD) 
samt Gun-Britt Holmlund (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
budgetförslag. 

Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Andreas 
Löwenhööks m fl yrkande, Markku Abrahamssons m fl yrkande samt Hans 
Brettschneiders yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs varvid ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 
förslag utses till huvudförslag. Hans Brettschneiders yrkande kommer att 
ställas mot Markku Abrahamssons m fl yrkande, det vinnande yrkandet  
kommer att ställas mot Andreas Löwenhööks m fl yrkande. Det vinnande 
yrkandet kommer att ställas mot kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Markku Abrahamssons m fl yrkande 
samt Hans Brettschneiders yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Markku Abrahamssons m fl yrkande. 
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Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder Markku Abrahamssons m fl yrkande röstar ja, den som stöder 
Hans Brettschneiders yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 2 nej-röster, 58 ledamöter avstår 
från att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning.  

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på Markku Abrahamssons m fl yrkande 
samt Andreas Löwenhööks m fl yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 
 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder Andreas Löwenhööks m fl yrkande röstar ja, den som stöder 
Markku Abrahamssons m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 5 nej-röster, 38 ledamöter avstår 
från att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning.  

Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 
Andreas Löwenhööks m fl yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Markku 
Abrahamssons m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 3 
Vid omröstningen avges 36 ja-röster och 22 nej-röster, 7 ledamöter avstår 
från att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning.  

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar möte kring revisionens budget 2020 
Miljöpartiets förslag till budget och plan 2020-2024 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10, § 361 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-28 
Budgetberedningens förslag till budget och plan 2020-2024 
Alliansens ((M), (C), (L), (KD)) budgetförslag för 2020  
Sverigedemokraternas budgetförslag för 2020 
______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
Budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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Voteringslista § 235 beslutsgång 1  
Ja röstar: 
Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD), 

Nej röstar:  
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

Avstår från att rösta: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Martin Hedqvist (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Daniel Sjögren (S), Ann Åström (S), Simon Rilfors 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Jonna Lundgren (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund 
(S), Harriet Classon (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Kjell Lindström (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Fredrik Sjöström (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 
Roland Löfmark (L), 

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
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Voteringslista § 235 beslutsgång 2  
Ja röstar: 
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Kjell Lindström (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 
Roland Löfmark (L), 

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

Nej röstar:  
Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD). 

 

Avstår från att rösta: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Martin Hedqvist (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Daniel Sjögren (S), Ann Åström (S), Simon Rilfors 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Jonna Lundgren (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund 
(S), Harriet Classon (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Fredrik Sjöström (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
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Voteringslista § 235 beslutsgång 3  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Martin Hedqvist (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Daniel Sjögren (S), Ann Åström (S), Simon Rilfors 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Jonna Lundgren (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund 
(S), Harriet Classon (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Fredrik Sjöström (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V). 

 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Kjell Lindström (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 
Roland Löfmark (L), 

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

 

Avstår från att rösta: 
Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD), 

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
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§ 236 Dnr KS 2018-000632 253 

Motion av Gabriella Rymark (C) om enklare och 
tydligare regler för tomtkö (53/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att göra en översyn av kösystemet för fritids- 
och villatomter (beslutspunkt 1); att göra en översyn av riktlinjer för 
tilldelning av fritids- och villatomter (beslutspunkt 2); samt att information 
gällande kösystem och tilldelningsprinciper blir lättillgängligt 
(beslutspunkt 3).  

Kommunledningskontoret anför att Nnvarande fördelningsprinciper togs 
fram och beslutades 2015 inför fördelningen av tomter på västra Eriksberg. 
Dessa innebär i korthet att tomter bjuds ut till privatpersoner med avsikt att 
bygga småhus för eget bruk för ett fast pris och bokas av den intressent 
som anmäler intresse först. Utöver det är det möjligt att ställa sig i kö på 
max två tomter under förutsättning att man inte bokat annan tomt.  

Efterfrågan på och intresset för tomter har ökat markant de senaste åren 
och det ställer högre krav på att fördelningen av tomter sker enkelt och 
effektivt samt att information om tomter och regler är tydliga. En översyn 
av reglerna för fördelning av tomter bör därför göras för att implementera 
de lärdomar som finns från de senaste åren och fördelningen av tomter på 
västra Eriksberg och övriga områden i kommunen.  

Informationen om lediga tomter och regler för tomtfördelning mm 
uppdateras och förbättras kontinuerligt. All information om byggklara och 
kommande tomter samt regler finns idag på kommunens hemsida. Arbetet 
med att utveckla informationen sker ständigt. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-20, § 321: 
1.  Kommunledningskontoret, mark och exploatering får i uppdrag att  
 göra en översyn av reglerna för fördelning av småhus- och  
 fritidstomter. 

2. Översynen skall redovisas senast 2020-02-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionens beslutspunkter 1 och 2 är, med hänvisning till  
 kommunstyrelsens beslut, att anse som bifallna.  

2. Motionens beslutspunkt 3 är, med hänvisning till  
 kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, att betrakta som  
 besvarad och föranleder ingen ytterligare åtgärd från  
 kommunfullmäktiges sida. 
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Inlägg 
Carina Sundbom (C) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionens beslutspunkter 1 och 2 är, med 
hänvisning till kommunstyrelsens beslut, att anse som bifallna, samt att 
motionens beslutspunkt 3 är, med hänvisning till kommunlednings-
kontorets tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad och föranleder ingen 
ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 321 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-13 
Motion från Gabriella Rymark (C) 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 
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§ 237 Dnr KS 2018-000831 330 

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

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har inkommit med en 
motion i vilken yrkas att det installeras en eller flera rullstolsgungor på 
lämplig (lek)plats/platser i kommunen.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-26 § 68 att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att leverantören av 
utrustningen rekommenderar att gungan placeras där det finns tillsyn eller 
låsning av gungan, detta utifrån de säkerhetsrisker som föreligger om 
gungan används felaktigt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-23 § 171 att remittera 
motionen till nämnden för support och lokaler. Nämnden beslutade 2019-
06-123 § 66 att föreslå att motionen avslås, med hänvisning till att det inte 
är lämpligt att ha rullstolsgungor utan tillsyn eller låsning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för utredning av 
alternativ till låsning samt för inhämtande av yttrande från Rådet för 
förebyggande av funktionshinder. 

Inlägg 
Christina Soldan (L), Maria Bernsson (C), Tomas Teglund (S), Shervin 
Ahmadzadeh (L), Linda Strandberg (SD) samt Anette Lindgren (M) yttrar 
sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Maria Bernsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Shervin Ahmadzadeh (L), Tomas Teglund (S) samt Christina Soldan (L) 
yrkar att ärendet skall återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 
utredning av alternativ till låsning. 

Linda Strandberg (SD), Tomas Teglund (S) samt Anette Lindgren (M) 
yrkar att återremissen även skall omfatta ett inhämtande av yttrande från 
Rådet för förebyggande av funktionshinder. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena om återremiss, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20, 322 
Nämnden för support och lokalers protokoll 2019-06-13 § 66 
Förvaltningen för support och lokalers tjänsteskrivelse 2019-06-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-04-23 § 171 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-26 § 68 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-01-14 
Motion 63/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 238 Dnr KS 2019-000535 042 

Överföring av budgetram för Nöjesfabriken från 
socialnämnden till kulturnämnden 

Sammanfattning  
Nöjesfabrikens verksamhet överförs 2019-09-01 från socialnämnden till 
kulturnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-05-28, § 176. 

I upprättat intreprenadavtal framgår att de årliga kostnaderna för 
verksamheten uppgår till 2 355 000 kronor. I avtalet anges också att om 
avtalet upphör och ingen fortsatt form av verksamhetsövergång har avtalats 
med socialnämnden, återgår intraprenaden med motsvarande budgetram 
för 2019 till ordinarie verksamhetsform inom socialförvaltningen.  

Kommunledningskontoret föreslår att en årlig budgetram på 2 355 000 
kronor överförs från socialnämnden till kulturnämnden fr o m 2019-09-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 
En årlig budgetram på 2 355 000 kronor överförs från socialnämndens ram 
till kulturnämndens ram fr o m 2019-09-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10, § 362 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-23 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
Kulturnämnden 
Budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 239 Dnr KS 2019-000497 045 

Ansökan om utökning av limit, Skellefteå 
museum AB 

Sammanfattning  
Skellefteå museum AB behöver investera 10 miljoner kronor för att bygga 
två nya utställningar. Båda utställningarna behandlar bygdens historia från 
början till framtiden. Hela investeringen lånefinansieras och bolaget 
ansöker därför om utökning med 10 miljoner kronor av beviljad limit på 
kommunens koncernvalutakonto. 

I kommunens avtal med Nordea från och med 2019-10-01ingår en 
checkkredit med 300 miljoner kronor. Inom Skellefteå kommuns 
koncernvalutakonto finns för närvarande beviljad limit med 1 miljoner 
kronor vardera för Västerbottensteatern AB och Skellefteå museum AB. 

Den investering som Skellefteå museum AB önskar genomföra är 
långsiktig och har en avskrivningstid på 20 år. Bolaget planerar in i sina 
kommande driftbudgetar för att klara de driftkostnader som investeringen 
ger upphov till. Allt sker inom ramen för de bidrag som tilldelas av 
kommunen och Region Västerbotten. Kommunledningskontoret, ekonomi, 
finans och juridik ställer sig bakom bolagets förslag och rekommenderar en 
utökning av limiten med 10 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå museum ABs limit i Skellefteå kommuns 

koncernvalutakonto utökas med 10 miljoner kronor till totalt 11 
miljoner kronor.  

2. Utrymme för den utökade limiten arbetas in i budgetberedningens 
förslag till Finansieringsbudget och plan 2020-2024. 

Inlägg 
Marie Bergslycka (V) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå museum ABs limit i Skellefteå 
kommuns koncernvalutakonto utökas med 10 miljoner kronor till totalt 11 
miljoner kronor; samt att utrymme för den utökade limiten arbetas in i 
budgetberedningens förslag till Finansieringsbudget och plan 2020-2024. 

Marie Bergslycka (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10 § 352 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-15 
Skellefteå museum ABs ansökan 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå museum AB 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Region Västerbotten 
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§ 240 Dnr KS 2019-000407 001 

Överföring av ansvaret för frågor avseende 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel samt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
från kommunstyrelsen till bygg- och 
miljönämnden 

Sammanfattning  
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 7, skall kommunstyrelsen, på 
delegation från kommunfullmäktige, ansvara för kommunens uppgifter 
enligt alkohollagen och kommunens uppgifter enligt tobakslagen. I samma 
paragraf sägs också att kommunstyrelsen bl a har ansvar för tillsyn av 
försäljning av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln enligt den 
lagstiftning som reglerar detta. I ett beslut i september 2017 beslutade 
också kommunfullmäktige att tillsyn över försäljning av e-cigaretter (enligt 
en lag som trädde i kraft 2017) ligger inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 

Kommunledningskontoret föreslår att ansvaret för dessa frågor övergår till 
bygg- och miljönämnden. 

När kommunfullmäktige våren 2018 beslutade om nämndsorganisationen 
för innevarande mandatperiod så ingick också i detta beslut ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en renodling av 
hanteringen av myndighetsfrågor inom samhällsbyggnadsområdet till 
bygg- och miljöområdet samt eventuellt konsumentnämnden/över-
förmyndarnämnden. Kommunledningskontoret bedömer att en överföring 
av ansvaret för hantering av ovan nämnda frågor kan ses som en del i en 
sådan renodling och att den mest logiska lösningen är att ansvaret ligger 
hos bygg- och miljönämnden. Handläggningsmässigt hanteras frågorna 
redan hos förvaltningen samhällsbyggnad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-06-11 § 227 att remittera 
förslaget till bygg- och miljönämnden, som 2019-08-29 § 178 beslutade att 
ställa sig positiv till förslaget. 

Inför ärendets behandling påpekas att det i kommunstyrelsens förslag till 
beslut finns en felaktighet, det skall vara bygg- och miljönämnden som 
föreslås få i uppdrag att upprätta förslag till förändrade reglementen, inte 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ansvaret för hantering av kommunens uppgifter enligt alkohollagen 

och tobakslagen överförs från kommunstyrelsen till bygg- och 
miljönämnden. 
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2. Ansvaret för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel i 
detaljhandeln, enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
överförs från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden. 

3. Ansvaret för tillsyn över försäljning av e-cigaretter enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare överförs från 
kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden. 

4. Kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden får i uppdrag att 
upprätta förslag till förändrade reglementen med anledning av 
förändringarna. 

5. Kommunstyrelsens uppdrag att under innevarande mandatperiod 
genomföra en utredning om förutsättning att renodla hantering av 
myndighetsfrågor inom samhällsbyggnadsområdet kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10, § 335 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-08-29 § 178 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-11 § 227 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-21 
 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunledningskontoret/utredningsstrateg 
Budget och bokslut 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 241 Dnr KS 2019-000443 730 

Nuläge 2018, Ett Skellefteå för alla - 
funktionshinderpolitisk strategi 2019-2021 

Sammanfattning  
Socialnämnden beslutade 2019-06-19 § 115 att till kommunfullmäktige 
överlämna en nulägesbeskrivning utifrån Skellefteå kommuns 
funktionshinderpolitiska strategi. Nulägesbeskrivningen innehåller 
respektive nämnds prioriteringar inför perioden 2019 – 2021.  

Socialnämnden lämnar också förslag till åtgärder inför det fortsatta arbetet 
med strategin. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas prioriteringar för 2019–

2021. 

2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom socialnämnden 
förbättringsförslag enligt nämndens protokoll 2019-06-19 § 115. 

3. Varje nämnds och kommunalt bolags ansvar för att ambitiöst och 
målmedvetet arbeta för intentionerna i Ett Skellefteå för alla, i nära 
dialog med Rådet för förebyggande av funktionshinder, inskärps.  

4. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram förslag inklusive kostnad för 
en kommunövergripande kunskapshöjande satsning kring FNs 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
kopplat till kommunens uppdrag.  

5. Nämndernas och bolagens årliga uppföljning av Ett Skellefteå för alla 
upphör i sin nuvarande form. 

6. Socialnämnden får i uppdrag att i nära samråd med funktionsrätts-
föreningarna utveckla en ny metod för uppföljning som kan sjösättas 
2021, varvid framtagande av indikatorer för uppföljning och skattning 
av måluppfyllelse mot dessa indikatorer i första hand bör genomföras 
av invånare med erfarenhet av funktionsnedsättning. 

Inlägg 
Anette Lindgren (M) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 317 
Socialnämndens protokoll 2019-06-19 § 115 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-05-16 
Sammanställning av nämndernas beslutade prioriteringar inom Ett 
Skellefteå för alla 2019 - 2021 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnden 
Skellefteå Stadshus AB 
Rådet för förebyggande av funktionshinder 
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§ 242 Dnr KS 2019-000382 050 

Ambitionsnivå för deltagande i Fairtrade City 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-05 § 92, i samband med en motion 
om att avsluta samarbetet med Fairtrade, att uppdra till nämnden för 
support och lokaler att lämna förslag till framtida ambitionsnivå i 
samarbetet med Fairtrade. 

Nämnden för support och lokaler beslutade 2019-05-16 § 53 att skicka ett 
förslag till ambitionsnivå till kommunstyrelsen. Nämnden beskriver 
nuvarande arbete med Fairtrade, och anger att det sannolikt motsvarar den 
lägsta nivå som krävs för att en kommun skall få kalla sig Fairtrade.  

Det är i dagsläget kommunstyrelsen som tillhandahåller medel för 
Fairtradearbetet, om än arbetet sker i regi av nämnden för support och 
lokaler. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommun avslutar samarbetet med Fairtrade. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Agneta Hansson (V), 
Linnea Öhman (MP), Christina Soldan (L), Erik Vikström (S) samt Joakim 
Wallström (V) yttrar sig.  

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå kommun avslutar samarbetet med 
Fairtrade. 

Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C) Christina Soldan (L) samt 
Erik Vikström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Agneta Hansson (V) samt Linnea Öhman (MP) yrkar att nämnden för 
support och lokaler skall få i uppdrag att fortsätta samarbetet med Fairtrade 
och finansiera detta inom nämndens ram. 

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

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
stöder Agneta Hanssons m fl yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 57 ja-röster och 8 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogad förteckning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20, § 280 
Nämnden för support och lokalers protokoll 2019-05-16 § 53 
Förvaltningen för support och lokalers tjänsteskrivelse 2019-05-03  
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05 § 92 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
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Voteringslista § 242  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Martin Hedqvist (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Daniel Sjögren (S), Ann Åström (S), Simon Rilfors 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Jonna Lundgren (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund 
(S), Harriet Classon (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S). Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Kjell Lindström (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD), 

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 
Roland Löfmark (L), 

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

Nej röstar:  
Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Fredrik Sjöström (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
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§ 243 Dnr KS 2019-000079 770 

Handlingsplan för suicidprevention 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25 § 130 att bifalla en motion i 
vilken yrkades att Skellefteå kommun skall ta fram en handlingsplan för 
suicidprevention. Ett förslag har upprättats av samverkansgruppen mellan 
Skellefteå kommun och dåvarande Västerbottens läns landsting. 

Socialnämnden beslutade 2019-01-31 § 23 att föreslå kommunfullmäktige 
anta ett förslag till handlingsplan för suicidprevention; att handlingsplanen 
skall ingå i det folkhälsopolitiska programmet och revideras i samband 
med detta; samt att Skellefteå kommun har en nollvision för suicid. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade vid sin behandling av 
ärendet 2019-02-19 § 59 att en nollvision för suicid bör ingå i 
handlingsplanen, inte vara ett separat beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-12 § 119 att ärendet återremitteras 
till socialnämnden för bearbetning utifrån vid sammanträdet framförda 
synpunkter. 

Socialnämnden beslutade 2019-06-19 § 116 att föreslå kommun-
fullmäktige att anta handlingsplanen för suicidprevention, att denna blir en 
bilaga till folkhälsoprogrammet med årlig uppföljning, att den årliga 
uppföljningen skall delges alla nämnder. Nämnden har tagit del av de 
yrkanden som låg till grund för kommunstyrelsens återremiss, men 
vidhåller den föreslagna skrivningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Handlingsplan för suicidprevention antas enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag 2019-02-19 § 59.  

2. Handlingsplanen skall ingå i det folkhälsopolitiska programmet och 
revideras i samband med detta. 

Inlägg 
Kjell Bergmark (C), Charlotta Enqvist (KD), Markku Abrahamsson (SD), 
Magnus Nilsson (S), Iosif Karambotis (S), Joakim Wallström (V) samt 
Andreas Löwenhöök (M) yttrar sig. 

 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att handlingsplan för suicidprevention antas 
enligt arbetsutskottets förslag 2019-02-19 § 59; samt att handlingsplanen 
skall ingå i det folkhälsopolitiska programmet och revideras i samband 
med detta. 
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Kjell Bergmark (C), Magnus Nilsson (S) samt Iosif Karambotis (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Charlotta Enqvist (KD) samt Andreas Löwenhöök (M) yrkar att i 
kommunstyrelsens förslag, meningen ” Minska alkoholkonsumtionen i 
befolkningen och högriskgrupper” skall ersättas med ”Minska risk- och 
missbruk av alkohol, narkotiska preparat och spel i befolkningen och 
särskilt arbeta mot högriskgrupper.” 

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

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

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 35 ja-röster och 23 nej-röster, 7 ledamöter avstår 
från att rösta. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogad 
förteckning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20, § 79 
Socialnämndens protokoll 2019-06-19 § 116 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Sammanställning av vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-12 §  
119 framförda synpunkter 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12 § 119 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-19 § 59 
Socialnämndens protokoll 2019-01-31 § 23 
Förslag till handlingsplan mot suicid 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2018-12-18 
Socialnämndens protokoll 2018-10-25 § 163 
Rapport om suicidprevention till HÖK styrgrupper 2016-10-30 
 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidskontoret 
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Voteringslista § 243  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Martin Hedqvist (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Daniel Sjögren (S), Ann Åström (S), Simon Rilfors 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Jonna Lundgren (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund 
(S), Harriet Classon (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Marie Bergslycka (V), 
Weidan Gong (V), 

Roland Löfmark (L). 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Albin Kristiansson (M), Kjell Lindström (M), Anette 
Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona 
Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 

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

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 

 
Avstår från att rösta: 
Joakim Wallström (V), Fredrik Sjöström (V), 

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD). 
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§ 244 Dnr KS 2017-000098 401 samt 2015-000108 401 
  

Översyn av lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2018-03-13 § 129 ett förslag 
till förändring av de lokala ordningsföreskrifterna i Skellefteå kommun. 
Förslaget redovisas i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-
27., och innebär i korthet att det område där inom allmän plats där det är 
förbjudet med alkoholförtäring ska utökas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till 
förvaltningen för beaktande av kommunfullmäktiges beslut 2016-09-13  
§ 289 angående kopplande av hundar, samt för utredning av möjligheterna 
att under vissa årstider och tider tillåta förtäring av alkohol på grönytor 
inom det föreslagna förbudsområdet. 

Kommunledningskontoret har samrått med polismyndigheten, som 
avstyrker förslaget om att under vissa årstider och tider tillåta förtäring av 
alkohol på grönytor inom det föreslagna förbudsområdet. 

Dagens ordningsföreskrifter innehåller dels bestämmelser som rör områden 
där hundar måste hållas kopplade, dels bestämmelser angående områden 
där hundar inte får förekomma. Kommunledningskontoret anför därför att 
dagens bestämmelser beträffande hundar lever upp till vad som framfördes 
i den motion kommunfullmäktiges beslut omfattar, och att det ur den 
synvinkeln inte finns anledning att ändra ordningsföreskrifterna. 

Kommunledningskontorets ursprungliga förslag att utöka området inom 
allmän plats där alkoholförtäring är förbjuden kvarstår. 

Före ärendets behandling påpekas att i kommunstyrelsens förslag endast 
omtalas §§ 13 och 15, det framgår dock av protokollet att även 16 § 
föreslås förändrad. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lokala ordningsföreskrifter för Skellefteå kommun, §§ 13, 15 samt 16, 
ändras enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M) samt Markku Abrahamsson (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Kaisa Edström (M), Albin 
Kristiansson (M), Kjell Lindström (M), Anette Lindgren (M), Lenita 
Hellman (M), Ramona Dolan (M), Gunnar Fransson (M) samt Henry 
Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas 
Löwenhööks yrkande. Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Stig Peterson (SD) samt Linda Strandberg (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Markku Abrahamssons yrkande. 
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Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Markku Abrahamsson 
(SD), Linnea Öhman (MP), Maria Marklund (S) samt Joakim Wallström 
(V) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att lokala ordningsföreskrifter för Skellefteå 
kommun, §§ 13, 15 och 16, ändras enligt kommunledningskontorets 
förslag. 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar på följande ändringar i kommunstyrelsens 
förslag: 
” 
11 § Tillägg: 
Regelbundna och institutionaliserade offentliga böneutrop får inte 
förekomma. 

12 § Tillägg: 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske i Centrala stan, Solbacken, 
Anderstorp, Prästbordet, Erikslid och Moröhöjden. Det aktuella området 
avgränsas i till yrkandet hörande karta A 1-6. 

13 § Tillägg: 
Förtäring av alkoholdrycker är dock tillåtet från och med den 15 juni till 
och med den 15 augusti, mellan klockan 11:00 och 22:00, i Stadsparken, 
vid Mannhemskajen och på Nordanåområdet. Det aktuella området 
avgränsas i till yrkandet hörande karta B 1-3.” 

Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vad 
avser 16 §. 

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar på följande ändringar i 
kommunstyrelsens förslag: 
” 
11 § Tillägg 
Ljudverk eller dylikt som kan verka institutionaliserande eller religiöst 
polariserande, och som inte enbart sker vid enstaka tillståndsgivet tillfälle, 
får inte ske i offentlig miljö. 

12 § Tillägg 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) på offentlig plats är förbjudet inom 
följande områden: 

Möjligheternas torg, Solbacken, Erikslid C, Moröhöjden C, Anderstorp C, 
Prästbordet, Skelleftehamn C, Kåge C, Byske C, Boliden C, Jörn C, 
Burträsk C, Lövånger C. 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 65  
Kommunfullmäktige 2019-09-24 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

” 
Linnea Öhman (MP), Maria Marklund (S) samt Joakim Wallström (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Votering begärs, varvid ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 
förslag utses till huvudförslag. Andreas Löwenhööks yrkande kommer att 
ställas mot Markku Abrahamssons yrkande, det vinnande yrkande kommer 
att ställas mot kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Andreas Löwenhööks yrkande samt 
Markku Abrahamssons yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Andreas Löwenhööks yrkande. 

Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder Andreas Löwenhööks yrkande röstar ja, den som stöder 
Markku Abrahamssons yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 5 nej-röster, 48 ledamöter avstår 
från att rösta, 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av 
till denna paragraf bifogad förteckning.  

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 
Andreas Löwenhööks yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 
 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Andreas 
Löwenhööks yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid omröstningen avges 49 ja-röster och 15 nej-röster, 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogad 
förteckning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10, § 336 
Sammanställning av bestämmelser om hundar i lokala ordningsföreskrifter 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 287 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-11 § 230 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-13 § 129 
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Polismyndighetens yttrande 2017-10-09 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-27 
Nu gällande ordningsföreskrifter för Skellefteå kommun 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
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Voteringslista § 244 omröstningsresultat 1  
Ja röstar: 
Kaisa Edström (M), Kjell Lindström (M), Anette Lindgren (M), Lenita 
Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Gunnar 
Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), Roland Löfmark (L). 
 

Nej röstar:  
Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD). 
 

Avstår från att rösta: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Martin Hedqvist (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Daniel Sjögren (S), Ann Åström (S), Simon Rilfors 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Jonna Lundgren (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund 
(S), Harriet Classon (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Fredrik Sjöström (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Kerstin Olofsson (L),  

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

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
 

Frånvarande: 
Albin Kristiansson (M). 
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Voteringslista § 244 omröstningsresultat 2  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Martin Hedqvist (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Daniel Sjögren (S), Ann Åström (S), Simon Rilfors 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Jonna Lundgren (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund 
(S), Harriet Classon (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Fredrik Sjöström (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L),  

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

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Kjell Lindström (M), Anette Lindgren (M), Lenita 
Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Gunnar 
Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD), 

Christina Soldan (L), Roland Löfmark (L). 
 
Frånvarande: 
Albin Kristiansson (M). 
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§ 245 Dnr KS 2019-000364 600 

Avgift för ansökan om start av fristående 
förskolor och vissa fritidshem 

Sammanfattning  
För- och grundskolenämnden beslutade 2019-05-15 § 96 föreslå 
kommunfullmäktige fastställa avgifter för ansökan om start av fristående 
förskolor och vissa fritidshem. Detta utifrån att nya bestämmelser i 
skollagen enligt vilka det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och 
ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. De skärpta 
kraven påverkar kommunala godkännanden av fristående förskolor och 
vissa fritidshem, vilket innebär att en utökad bedömning av fler faktorer 
måste göras innan eventuellt beslut om godkännande av en verksamhet. 
Kommunerna har även fått rätt att ta ut avgifter för ansökningar. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avgift för ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola och 

vissa fritidshem fastställs till 26 000 kronor. 

2. Avgift för ansökan om förändring av befintlig verksamhet fastställs till 
13 000 kronor. 

3. De nya avgifterna börjar gälla 2019-10-01. 

Reservation 
Carina Sundbom (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Kaisa Edström (M), Kjell Lindström (M), Anette Lindgren (M), 
Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), 
Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), Oscar Wellman (C), 
Katarina Larsson (C), Pär Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell 
Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Kerstin Olofsson (L), Shervin 
Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), Roland Löfmark (L), Petter Ershag 
(KD), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP) samt Linnea 
Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Sundboms 
yrkande. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att avgift för ansökan om godkännande att 
bedriva fristående förskola och vissa fritidshem fastställs till 26 000 
kronor; avgift för ansökan om förändring av befintlig verksamhet fastställs 
till 13 000 kronor; samt att de nya avgifterna börjar gälla 2019-10-01. 
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Carina Sundbom (C) yrkar att i de beräkningar som ligger till grund för 
avgiftens storlek, det inte skall tas hänsyn till tidsåtgång för inläsning och 
beslut för ledamöter i arbetsutskott och nämnd. 

Fredrik Stenberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

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

Omröstningsresultat  
Vid omröstningen avges 36 ja-röster och 28 nej-röster, 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogad 
förteckning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20, § 328 
För- och grundskolenämndens protokoll 2019-05-15 § 96 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2019-04-25 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
För- och grundskolenämnden 
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Voteringslista § 245  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Martin Hedqvist (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Daniel Sjögren (S), Ann Åström (S), Simon Rilfors 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Jonna Lundgren (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund 
(S), Harriet Classon (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), 
Fredrik Sjöström (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V). 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Kjell Lindström (M), Anette Lindgren (M), Lenita 
Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Gunnar 
Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD), 

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 
Roland Löfmark (L),  

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

Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
 
Frånvarande: 
Albin Kristiansson (M). 
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§ 246 Dnr KS 2019-000444 800 

Ändring av taxa, biblioteksutlåning 

Sammanfattning  
Kulturnämnden beslutade 2019-06-19 § 77 att föreslå kommunfullmäktige 
fastställa ändringar i taxor och avgifter för Skellefteå kommuns bibliotek 
med så att övertidsavgifter och ersättning för media inom biblioteken tas 
bort under en försöksperiod.  

Kulturnämnden anger att förslaget innebär att all fakturering i samband 
med utlåning av böcker och andra media upphör. Vid utlån som inte 
återlämnas i tid kommer påminnelser att gå ut till låntagaren, som efter 
några påminnelser spärras från fortsatta lån. Spärren kan hävas om 
låntagaren besökt ett bibliotek och samtalat kring de villkor som finns för 
att spärren skall upphävas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Taxor och avgifter för biblioteken i Skellefteå ändras enligt 
kulturnämndens förslag 2019-06-19 § 77. 

Reservation 
Andreas Löwenhöök (M), Oscar Wellman (C), Charlotta Enqvist (KD), 
Markku Abrahamsson (SD) samt Christina Soldan (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. Kaisa Edström (M), Kjell 
Lindström (M), Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Ramona Dolan 
(M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), Carina Sundbom (C), 
Katarina Larsson (C), Pär Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell 
Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Kerstin Olofsson (L), Shervin 
Ahmadzadeh (L), Roland Löfmark (L) samt Petter Ershag (KD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Daniel Sjögren (S), Oscar Wellman (C), 
Charlotta Enqvist (KD), Maria Marklund (S), Markku Abrahamsson (SD), 
Hans Brettschneider (MP), Agneta Hansson (V), Christina Soldan (L), 
Joakim Wallström (V) samt Magnus Nilsson (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att taxor och avgifter för biblioteken i Skellefteå 
ändras enligt kulturnämndens förslag 2019-06-19 § 77. 

Andreas Löwenhöök (M), Oscar Wellman (C), Charlotta Enqvist (KD), 
Markku Abrahamsson (SD) samt Christina Soldan (L) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag, samt att kulturnämnden får i uppdrag att införa 
en digital hantering av förseningsavgiften. 
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Daniel Sjögren (S), Maria Marklund (S) samt Joakim Wallström (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 
Andreas Löwenhööks m fl yrkande var för sig, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Andreas 
Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 35 ja-röster och 27 nej-röster, 1 ledamot avstår 
från att rösta, 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av 
till denna paragraf bifogad förteckning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10, § 337 
Kultur- och fritidskontorets kompletterande information angående ändring 
av taxa för biblioteksutlåning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-13 § 275 
Kulturnämndens protokoll 2019-06-19 § 77 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-12 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kulturnämnden 
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Voteringslista § 246  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel Ådin 
(S), Gunilla Lundström (S), Martin Hedqvist (S), Felicia Lundmark (S), 
Carina Lundmark (S), Daniel Sjögren (S), Ann Åström (S), Simon Rilfors 
(S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Jonna Lundgren (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Evelina 
Fahlesson (S), Robert Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund 
(S), Harriet Classon (S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter 
Stenberg (S), Tomas Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla 
Andersson (S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Marie 
Bergslycka (V), Weidan Gong (V). 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Kjell Lindström (M), Anette Lindgren (M), Lenita 
Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Gunnar 
Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD), 

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 
Roland Löfmark (L),  

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

Hans Brettschneider (MP). 

Avstår från att rösta: 
Linnea Öhman (MP). 
 
Frånvarande: 
Albin Kristiansson (M),  

Fredrik Sjöström (V). 
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§ 247 Dnr KS 2019-000294 160 

Redovisning av egenkontroll enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor 

Sammanfattning  
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ange 
mål för verksamheten inom området skydd mot olyckor i sitt handlings-
program. Genom egenkontroll av dessa mål ska kommunen följa upp och 
utvärdera den verksamhet som bedrivs utifrån LSO. 

Kommunfullmäktige fastställde 2014-05-20 § 138 kommunens 
handlingsprogram för skydd mot olyckor. Under 2015 antog berörda 
nämnder prestationsmål som årligen ska följas upp och redovisas till 
kommunstyrelsen. 

Länsstyrelsen begär nu en redogörelse av kommunens egenkontroll. 
Redogörelsen ska fastställas av fullmäktige och sedan lämnas till 
Länsstyrelsen. 

Av bilagorna kan konstateras att rutinerna för uppföljning av 
prestationsmål samt målens lämplighet kan anses fungera väl för 
räddningstjänstens verksamhetsområde. För övriga nämnder fungerar 
uppföljningen inte lika väl, det saknas helt enkelt en fungerande 
rutin/samordning för årlig sammanställning. Även nämndernas 
prestationsmål varierar i kvalité. En översyn av nämndernas prestationsmål 
samt en utredning kring hur uppföljningen kan förbättras bör göras i 
samband med att handlingsprogrammet ses över, bland annat utifrån 
ovanstående. Vid översynen bör särskilt säkerställas att 
handlingsprogrammet kopplas med kommunens övriga 
olycksförebyggande arbete.   

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Redogörelsen fastställs och överlämnas till Länsstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera handlingsprogrammet för 
skydd mot olyckor.  

3. En reviderad version handlingsprogrammet för skydd mot olyckor skall 
överlämnas till kommunfullmäktige senast under första kvartalet 2020. 

Beslutsunderlag 
Support och lokalers tjänsteskrivelse 2019-07-11 
Rapport genomförd egenkontroll, Fritidsnämnden 
Rapport genomförd egenkontroll, Gymnasienämnden 
Rapport genomförd egenkontroll, Nämnden för support och lokaler 
Rapport genomförd egenkontroll, Socialnämnden 
Rapport genomförd egenkontroll, Tekniska nämnden 
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Rapport genomförd egenkontroll, Räddningstjänsten 
Länsstyrelsen skrivelse om redogörelse för genomförd egenkontroll 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Säkerhetschefen 
Samtliga nämnder 
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§ 248 Dnr KS 2019-000488 006 

Sammanträdesplan 2020 för 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Ett förslag till sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsens arbetskott samt kommunstyrelsens budgetberedning har 
upprättats. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige fastställs enligt 
kommunstyrelsens förslag 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10, § 341 
Kommunledningskontorets förslag till sammanträdesplan 2020 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 
Skellefteå Stadshus AB 
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§ 249 Dnr KS 2019-000507 107 

Markbyte mellan Bergsbyn 36:2 och Bergsbyn 
5:79, Skellefteå Stadshus AB (Skellefteå Kraft 
AB) 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-06-19 § 57 att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna genomförande av markbyte mellan 
fastigheterna Bergsbyn 36:2 och Bergsbyn 57:9. 

Bakgrunden är att Skellefteå Kraft AB har identifierat ett behov av mark 
från fastigheten Bergsbyn 36:2 för att möjliggöra anläggandet av det nya 
industriområdet på Hedensbyn.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Markbyte mellan fastigheterna Bergsbyn 36:2 och Bergsbyn 5:79 enligt 
Skellefteå Stadshus ABs förslag 2019-06-19 § 57 godkänns. 

Inlägg 
Henry Andersson (M) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att markbyte mellan fastigheterna Bergsbyn 
36:2 och Bergsbyn 5:79 enligt Skellefteå Stadshus ABs förslag 2019-06-19 
§ 57 godkänns. 

Henry Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10, § 356 
Skellefteå Stadshus ABs styrelseprotokoll 2019-06-19 § 57 
Skellefteå Kraft ABs beslutsunderlag  
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus 
Skellefteå Kraft AB 
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§ 250 Dnr KS 2019-000474 107 

Ändring av bolagsordning för Skellefteå Kraft 
AB 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fastställde 2017-12-12 § 420 bolagsordningar för 
flera bolag inom Skellefteå Stadshus-koncernen, bland annat för Skellefteå 
Kraft AB.  

Det har nu visat sig att på grund av ett beklagligt missförstånd finns det 
felaktiga uppgifter i den fastställda bolagsordningen för Skellefteå Kraft 
AB, något som inte uppmärksammades vid ärendets behandling i vare sig 
Skellefteå Stadshus AB, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det 
rör aktiekapitalet och antalet aktier.  

Kommunledningskontoret föreslår därför att en ny bolagsordning fastställs. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bolagsordning för Skellefteå Kraft AB fastställs enligt kommun-

ledningskontorets förslag.  

2. Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-12 § 420 upphävs i den del som 
rör bolagsordning för Skellefteå Kraft AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20, § 329 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-07-26 
Förslag till bolagsordning 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Kraft AB 
Skellefteå Stadshus AB 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 80  
Kommunfullmäktige 2019-09-24 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 251 Dnr KS 2019-000487 107 

Förslag till ändring av bolagsordning för 
Skellefteå museum AB 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-27 § 64 att godkänna förslag till 
ändring av konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning för Skellefteå 
museum AB, utifrån förslag upprättade av Region Västerbotten.  
Bolagsordningens § 11 anger att ”Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 
ska skickas till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före 
stämman.” 

Den nya bolagsordningen har översänts till Bolagsverket, som inte har 
godkänt densamma. Bolagsverket har invändningar mot att det inte anges 
hur kallelsen ska ske.  

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny lydelse av den 
aktuella paragrafen. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Skellefteå kommun och regionsfullmäktige i Region 
Västerbotten. Under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner 
förslaget kan det översändas till Region Västerbotten för ställningstagande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bolagsordningen för Skellefteå museum AB § 11 ska ha följande lydelse: 

” 
Kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska ske genom brev med posten 
alternativt genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två 
veckor före stämman. 
” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10, § 353 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-15 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå museum AB 
Region Västerbotten  
Kommunledningskontoret/chefscontroller 
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§ 252 Dnr KS 2019-000489 107 

Förslag till ändring av bolagsordning för 
Västerbottensteatern AB 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-27 § 65 att godkänna förslag till 
ändring av konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning för 
Västerbottensteatern AB, utifrån förslag upprättade av Region 
Västerbotten.  Bolagsordningens § 11 anger att ”Kallelse till 
årsstämma/bolagsstämma ska skickas till aktieägarna tidigast fyra veckor 
och senast två veckor före stämman.” 

Motsvarande formulering finns i vid samma sammanträde godkänt 
bolagsordning för Skellefteå museum AB. Denna bolagsordning har 
översänts till Bolagsverket, som inte har godkänt densamma. Bolagsverket 
har invändningar mot att det inte anges hur kallelsen ska ske. Någon 
invändning har ännu inte meddelats mot Västerbottensteaterns 
bolagsordning, men eftersom Skellefteå Museums bolagsordning måste 
ändras finns det anledning att även ändra Västerbottensteaterns.  

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny lydelse av den 
aktuella paragrafen. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Skellefteå kommun och regionsfullmäktige i Region 
Västerbotten. Under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner 
förslaget kan det översändas till Region Västerbotten för ställningstagande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bolagsordningen för Västerbottensteatern AB § 11 ska ha följande lydelse: 

” 
Kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska ske genom brev med posten 
alternativt genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två 
veckor före stämman. 
” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10, § 354 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Västerbottensteatern AB 
Region Västerbotten  
Kommunledningskontoret/chefscontroller 
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§ 253 Dnr KS 2019-000505 107 

Ägardirektiv för Skellefteå City Airport AB 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-06-19 § 61 att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna ett upprättat förslag till ägardirektiv för 
Skellefteå City Airport AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektiv för Skellefteå City Airport AB fastställs enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Linnea Öhman (MP) samt Hans Brettschneider (MP) samt reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  

Inlägg 
Linnea Öhman (MP), Agneta Hansson (V), Carina Sundbom (C), Hans 
Brettschneider (MP), Andreas Löwenhöök (M) samt Håkan Andersson (C) 
yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att ägardirektiv för Skellefteå City Airport AB 
fastställs enligt kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Öhman (MP) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar på följande 
ändringar i kommunstyrelsens förslag: 
” 
Tillägg: - bidra till utveckling och marknadsintroduktion av eldrivna 
flygplan  

i punkt 6 lägg till: och/eller elflygplan 

Tillägg: -verka för att utveckla tillgängligheten till och från Skellefteå 
Airport med kollektivtrafik. 

Tillägg: -Informera resenärer om flygets klimatpåverkan, aktivt verka för 
ett minskat flygande och uppmuntra resenärer att klimatkompensera för de 
utsläpp som flygresorna genererar.  

Stryk: -över tid generera en genomsnittlig passagerartillväxt på två 
procentenheter årligen. 

Tillägg: -Årligen återkomma till fullmäktige med en redovisning av vilka 
åtgärder som gjorts för att bidra till att nå den årliga minskning av 
koldioxidutsläpp på 16,4% som anges i Skellefteås klimatbudget och de av 
riksdagen antagna klimatmålen, samt om det finns delar i verksamheten 
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som motverkar dessa mål. ” 
 

Agneta Hansson (V), Carina Sundbom (C) samt Andreas Löwenhöök (M)  
yrkar avslag på Linnea Öhmans m fl yrkande. 

Carina Sundbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Linnea 
Öhmans m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering verkställs enligt följande godkända voteringsproposition: ”Den 
som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Linnea 
Öhmans m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 59 ja-röster och 2 nej-röster, 1 ledamot avstår från 
att rösta, 3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till 
denna paragraf bifogad förteckning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-10, § 357 
Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2019-06-19 § 61 
Förslag till ägardirektiv 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå City Airport AB 
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Voteringslista § 253  
Ja röstar: 
Malin Berglund (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Daniel 
Ådin (S), Gunilla Lundström (S), Martin Hedqvist (S), Felicia Lundmark 
(S), Carina Lundmark (S), Daniel Sjögren (S), Ann Åström (S), Simon 
Rilfors (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Jonna Lundgren (S), 
Kenneth Fahlesson (S), Maria Granskär (S), Evelina Fahlesson (S), Robert 
Eskelinen (S), Lars Lundmark (S), Maria Marklund (S), Harriet Classon 
(S), Erik Vikström (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Tomas 
Marklund (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman 
(S), Bertil Almgren (S), 

Kaisa Edström (M), Kjell Lindström (M), Anette Lindgren (M), Lenita 
Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), Ramona Dolan (M), Gunnar 
Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 
Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Marie 
Bergslycka (V),  

Markku Abrahamsson (SD), Roland Östlund (SD), Gun-Britt Holmlund 
(SD), Stig Peterson (SD), Linda Strandberg (SD), 

Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 
Roland Löfmark (L),  

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

Nej röstar:  
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
 

Avstår från att rösta: 
Emilia Ådin (S). 

 
Frånvarande: 
Albin Kristiansson (M),  

Lova Torstensson (V), Weidan Gong (V). 
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§ 254 Dnr KS 2019-000363 106 

Årsredovisning 2018 inklusive 
revisionsberättelse, Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö 

Sammanfattning  
Enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall 
medlemmar i ett samordningsförbund var för sig pröva frågan om styrelsen 
ska beviljas ansvarsfrihet för förvaltning och räkenskaper. 

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har som underlag för prövning av 
2018 års förvaltning och räkenskaper överlämnat förbundets årsredo-
visning 2018 samt revisionsberättelse. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning 2018 inklusive revisionsberättelse, Samordnings-

förbundet Skellefteå-Norsjö noteras. 

2. Styrelsen samt de enskilda ledamöterna i denna beviljas ansvarfrihet 
för 2018 års förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20, § 292 
Årsredovisning 2018 inklusive revisionsberättelse, Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö 
Rapport Insatser 2018, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
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§ 255 Dnr KS 2019-000105 102 

Val av nämndemän 2020-01-01 - 2023-12-31 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser 38 nämndemän. 

Enligt 4 kap 7 § rättegångsbalken, som handlar om val av nämndemän, ska 
en allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med 
hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

Domstolsverket påpekar att nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som 
nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti. 
Val av nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna 
valen just för att markera att uppdraget inte är politiskt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande personer utses till nämndemän för tiden 2020-01-01 -  
2023-12-31: 

Fransson, Eva 
Engdahl, Gabriella 
Karlsson, Olle 
Lindström, Erik 
Bergmark, Sören 
Vallmark, Kurt 
Enqvist, Eva 
Moen, Helena 
Pettersson, Christine 
Sandström, Christoffer 
Boström, Per 
Keller, Rosalie 
D'Angelo Wikström, Daniela 
Razani, Milad 
Wikström, Erik 
Perttula Goppold, Monica 
Karlsson, Magnus 
Parbring Westerlund, Lilian 
Lundberg, Ulf 
Larsson, Elsy 
Tunvall, Per 
Mnad, Birgit 
Mnad, Kamel 
Karlsson, Annelie 
Rådahl, Isak 
Teglund, Anna 
Granberg, Ola 
Cercio Lidström, Caroline 
Nyman, Daniel 
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Marklund, Therese 
Jacobsson, Kent 
Ådin, Emilia 
Jonsson, Andreas 
Larsjos, Anette 
Burman, Lars-Anders 
Anundsson, Lina 
Holmlund, Gun-Britt 
Strandberg, Mattias 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2019-09-24 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå tingsrätt 
De valda 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 256 Dnr KS 2019-000482 102 

Val av styrelse för Stinsen Skellefteå AB 

Sammanfattning 
Stinsen Skellefteå AB är ett helägt dotterbolag till Skellefteå Industrihus 
AB. Bolagets enda tillgång är en fastighet som in sin helhet uthyrs till 
moderbolaget, någon övrig verksamhet bedrivs inte. På grund av ett 
beklagligt missförstånd valdes inte styrelse m m för Stinsen Skellefteå AB 
vid samma tillfälle som övriga bolag i Skellefteå Industrihus-koncernen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande utses till styrelse, bolagsstämmoombud och lekmannarevisorer i 
Stinsen Skellefteå AB för tiden från den årsstämma som följer närmast 
efter att val till kommunfullmäktige förrättats (2019 års bolagsstämma) 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige: 

Ordförande:   Niklas Hellsten 

Vice ordförande:  Cathrine Gustafsson 

Ledamot:   Petter Westerlund  

Ombud på årsstämma:  Maria Marklund 

Lekmannarevisor:  Thomas Nordenstam 

Ersättare för lekmannarevisor:  Ola Burström 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2019-09-24 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-09 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Stinsen Skellefteå AB 
De valda 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 257 Dnr KS 2019-000506 102 

Ändrad styrelserepresentation i BlaikenVind 
AB och Solberg Vindkraft AB 

Sammanfattning  
Skellefteå Stadshus AB har 2019-06-19, § 58, lämnat förslag på ändrad 
styrelserepresentation i Blaiken Vind AB och Solberg Vindkraft AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Seved Lycksell befrias från uppdraget som suppleant i styrelsen för 

BlaikenVind AB. 

2. Stefan Skarp utses till suppleant i styrelsen för BlaikenVind AB för 
tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

3. Joachim Nordin och Seved Lycksell befrias från uppdraget som 
suppleant i styrelsen för Solberg Vindkraft AB. 

4. Helen Olofsson och Stefan Skarp utses till suppleanter i styrelsen för 
Solberg Vindkraft AB för tiden intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skellefteå Stadshus AB protokoll 2019-06-19, § 58 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Kraft AB 
De valda 
De som befriats från uppdragAnsvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 258 Dnr KS 2019-000483 102 

Avsägelse från Linnea Lundvall (M) av 
uppdraget som ersättare i Västerbottensteatern 
AB och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Linnea Lundvall (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
Västerbottensteatern AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Linnea Lundvall (M) befrias från uppdraget. 

2. Emma Bygdemark (M) utses till ny ersättare i Västerbottensteatern AB 
för tiden till intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Linnea Lundvall 2019-08-09 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Västerbottensteatern AB 
Region Västerbotten 
Emma Bygdemnark 
Linnea Lundvall 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 259 Dnr KS 2019-000492 102 

Avsägelse från Lenita Hellman (M) av 
uppdraget som styrelseledamot i Skellefteå 
Kraft AB och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Lenita Hellman (M) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i 
Skellefteå Kraft AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lenita Hellman (M) befrias från uppdraget. 

2. Nils E Vesterberg (M) utses till ny styrelseledamot i Skellefteå Kraft 
AB för tiden till intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lenita Hellman 2019-08-14 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteå Kraft AB 
Nils E Vesterberg 
Lenita Hellman 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 260 Dnr KS 2019-000514 102 

Avsägelse från Kristina Sundin Jonsson av 
uppdraget som ledamot i Skellefteå Kulturhus 
AB och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Kristina Sundin Jonsson har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen 
för Skellefteå Kulturhus AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kristina Sundin Jonsson befrias från uppdraget. 

2. Anders Lindgren utses till ny ledamot i styrelsen för Skellefteå 
Kulturhus AB för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kristina Sundin Jonsson 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Kulturhus AB 
Skellefteå Stadshus AB 
Anders Lindgren 
Kristina Sundin Jonsson 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 261 Dnr KS 2019-000268 102 

Avsägelse från Tomas Marklund (S) av 
uppdraget som ledamot i Stiftelsen Rönnbäret 
och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Tomas Marklund (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Stiftelsen 
Rönnbäret från och med 2019-10-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tomas Marklund (S) befrias från uppdraget från och med 2019-10-01. 

2. Bertil Almgren (S) utses till ny ledamot i Stiftelsen Rönnbäret för tiden 
från och med  2019-10-01 till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tomas Marklund  
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Stiftelsen Rönnbäret 
Bertil Almgren 
Tomas Marklund 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 262 Dnr KS 2019-000539 102 

Val av revisorer till kommunens 
donationsstiftelser 

Sammanfattning  
Kommunrevisionen har utsett revisorer i kommunen donationsstiftelser: 
- Stiftelsen Rismyrliden 
- Nödhjälpsstiftelsen 
- Lövånger sockens livräntekassa 
- Viktor och Celina Nyströms testamente. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tomas Nordenstam och Maggie Zingmark utses till revisorer i kommunens 
donationsstiftelser för mandatperioden 2018 – 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens protokoll 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunrevisionen 
Ansvarig för stiftelserna 
De valda 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 263 Dnr KS 2019-000540 102 

Val av lekmannarevisor och ersättare till 
Skellefteå Kulturhus AB 

Sammanfattning  
Kommunrevisionen har att föreslå revisor och suppleant i Skellefteå 
Kulturhus. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Maggie Zingmark utses till lekmannarevisor och Tomas Lundström till 
revisorssuppleant i Skellefteå Kulturhus AB för tiden intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens protokoll 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Kulturhus AB 
Skellefteå Stadshus AB 
De valda 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 264 Dnr KS 2019-000525 102 

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

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

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Malin Lundmark (S) befrias från uppdraget. 

2. Göran Öhman (S) utses till ny ersättare i bygg- och miljönämnden för 
tiden till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Malin Lundmark 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
Göran Öhman 
Malin Lundmark 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 265 Dnr KS 2019-000016 101 

Remisser  
 Dnr 2019-426 614 

Motion av Jonna Lundgren (S) och Erik Vikström (S) om att förlänga 
möjligheten att söka resebidraget till högskolestuderande (32/19) 

______________________________________________________ 
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§ 266 Dnr KS 2019-000519 101 

Delgivningar 
 Dnr 2019-552 107 

Länsstyrelsens beslut om upplösning och avregistering av Stiftelsen 
Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa. 

 Dnr 2019-361 102 

Länsstyrelsens beslut där Eva Enqvist (C) blir utsedd till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 Dnr 2019-380 102 

Länsstyrelsens beslut där Kurt Vallmark (C) blir utsedd till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 Dnr 2019-331 102 

Länsstyrelsens beslut där Glenn Wikman (L) blir utsedd till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 Dnr 2019-375 102 

Länsstyrelsens beslut där Roland Löfmark (L) blir utsedd till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 Dnr 2019-300 101 

Demokratiberedningens handlingsplan 2019-2022. 

 Dnr 2019-1 607 

Förvaltningsrättens dom 2019-06-04 gällande laglighetsprövning i ärendet 
om överklagande av kommunfullmäktiges beslut om bifall till motion om 
drogtester på gymnasiet. 

 Dnr 2019-448 214 

Bygg- och miljönämndens beslut 2019-06-19, § 151, om antagande av 
detaljplan för Ärlan 7 inom stadsdelen Älvsbacka. 

______________________________________________________ 
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§ 267 Dnr KS 2019-000267 102 

Avsägelse från Tomas Marklund (S) av 
uppdraget som ordförande och ledamot i 
kommunfullmäktige och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Tomas Marklund (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande och ledamot 
i kommunfullmäktige från och med 2019-10-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tomas Marklund befrias från uppdragen från och med 2019-10-01. 

2. Daniel Ådin (S) utses till ny ordförande för tiden från och med 2019-
10-01 – 2022-10-14. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tomas Marklund 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Tomas Marklund 
Daniel Ådin 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 268 Dnr KS 2019-000276 102 

Fyllnadsval av uppdraget som andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Daniel Ådin (S) har blivit vald som ny ordförande i kommunfullmäktige 
från och med 2019-10-01. Därmed upphör hans uppdrag som andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Erik Vikström (S) utses till andre vice ordförande i kommunfullmäktige för 
tiden från och med 2019-10-01 – 2022-10-14 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Erik Vikström 
Ansvarig för Troman 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 269 Dnr KS 2019-000544 102 

Avsägelse från Daniel Ådin (S) av uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsen och eventuellt 
fyllnadsval 

Sammanfattning  
Daniel Ådin (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
Som ny ledamot i kommunstyrelsen har nominerats nuvarande ersättaren 
Kenneth Fahlesson (S). Om denne väljs måste ny ersättare utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Daniel Ådin (S) befrias från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen. 

2. Kenneth Fahlesson (S) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen för 
tiden till 2022-12-31. 

3. Gun Sundberg (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden till 
2022-12-31. 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Daniel Ådin 
Kenneth Fahlesson 
Gun Sundberg 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
Kommunledningskontoret/sekretariatet 
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§ 270 Dnr KS 2019-000598 101 

Avtackning av avgående ordförande i 
kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat en avsägelse 
från Tomas Marklund (S) avseende uppdragen som ledamot i, och 
ordförande för, kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige överlämnar med anledning av detta en minnesgåva, 
och representanter för ledamöterna framför sitt tack för de insatser som 
gjorts som ordförande under innevarande och tidigare mandatperiod. 

______________________________________________________ 
 


