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Beslutande 
Ledamöter 
Jasmine Ravaghi (S) 
Magnus Nilsson (S) 
Erik Vikström (S) 
Gunilla Lundström (S) 
Felicia Lundmark (S) 
Carina Lundmark (S) 
Pierre Lidström (S) §§ 337 – 356 
Ann Åström (S) 
Sara Keisu (S) 
Iosif Karambotis (S) 
Tomas Teglund (S) 
Annamaria Hedlund (S) 
Kenneth Fahlesson (S) §§ 334 – 349 
Maria Granskär (S) 
Emilia Ådin (S) 
Robert Eskelinen (S) §§ 334 – 357 
Daniel Enwall (S) §§ 348 – 385 
Maria Marklund (S) 
Annica Bray (S) 
Valter Stenberg (S), §§ 334 - 379  
Daniel Ådin (S) 
Fredrik Stenberg (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Mats Ekman (S) 
Bertil Almgren (S) 
Kaisa Edström (S) §§ 334 – 357 
Micaela Löwenhöök (M) §§ 334 – 357 
Anette Lindgren (M) 
Lenita Hellman (M) 
Andreas Löwenhöök (M) 
Ramona Dolan (M) 
Henry Andersson (M) 
Carina Sundbom (C) 
Oscar Wellman (C) 
Katarina Larsson (C) 
Pär Brubäcken (C) 
Maria Bernsson (C) §§ 334 – 349 
Kjell Bergmark (C) 
Håkan Andersson (C) 
Agneta Hansson (V) 
Joakim Wallström (V) §§ 339 – 385  
Jeanette Velander (V) 
Lova Torstensson (V) 
Marie Bergslycka (V) 
Weidan Gong (V) 
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Magnus Bergmark (SD) 
Gun-Britt Holmlund (SD), §§ 334 - 377 
Markus Sehlstedt (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) 
Linnea Öhman (MP) 
 
Ersättare 
Malin Berglund (S) för Kamel Mnad (S) 
Simon Rilfors (S) för Anna Lundström (S) 
Harriet Classon (S) för Pierre Lidström (S) §§ 334 – 337 
Anita Wallström (S) för Pierre Lidström (S) §§ 357 – 385 
Harriet Classon (S) för Kenneth Fahlesson (S) §§ 349 – 385 
Martin Hedqvist (S) för Evelina Fahlesson (S) 
Daniel Sjögren (S) för Robert Eskelinen (S) §§ 356 – 385 
Daniel Sjögren (S) för Daniel Enwall (S) §§ 334 – 347 
Lars Lundmark (S) för Jonna Lundgren (S) 
Peter Stensmar (S) för Lorents Burman (S) 
Fredrik Lundberg (S) för Valter Stenberg (S), §§ 380 - 385 
Kjell Lindström (M) för Kaisa Edström (M) §§ 358 – 385 
Sara-Mari Eriksson (M) för Johan Söderberg (M) 
Siri Almqvist (M) för Micaela Löwenhöök (M) §§ 358 – 385 
Gunnar Fransson (M) för Stefan Anundi (M) 
Anna From-Lindqvist (C) för Maria Bernsson (C) §§ 349 – 385 
Fredrik Sjöström (V) för Joakim Wallström (V) §§ 334 – 338  
Per Björnbom (SD) för Markku Abrahamsson (SD) 
Stig Peterson (SD) för Gun-Britt Holmlund (SD) §§ 378 - 385 
______________________________________________________ 
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§ 334 Dnr KS 2019-000013 101 

Revisorerna har ordet 
Då någon revisor ej var närvarande vid sammanträdet lämnades ingen 
information. 
______________________________________________________ 
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§ 335 Dnr KS 2019-000551 530 

Interpellation av Hans Brettschneider (MP) om 
det nya kollektivtrafiksystemet (21/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Hans Brettschneider (MP) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”I augusti 2019 lanserades det nya kollektivtrafiksystemet i Skellefteå 
kommun. Fokus skulle flyttas från skolskjuts till arbetspendling, kultur och 
fritidsresor med nya tidtabeller, snabbare och rakare linjer och en trafik 
med samma takt och kontinuitet för att förenkla för de som vill använda 
kollektivtrafiken och byta linje på sin resa. 

Att bygga upp kollektivtrafiken på detta sett är något som stöds av 
forskningen för att få fler att åka kollektivt och något som även vi i 
Miljöpartiet står bakom eftersom Skellefteå kommun har väldigt lågt 
åkande med kollektivtrafik. (Dock ville vi i Miljöpartiet även förstärka 
trafiken i övriga kommundelar så att fler fick möjlighet att nyttja 
kollektivtrafiken). 

Vad vi såg som positivt med systemet: kontinuitet och enkla tidtabeller, har 
på många håll inte fungerat på grund av inställda turer med mera av olika 
anledningar. Skellefteå Buss är ett kommunalt bolag som har varit 
medvetna och involverade i omläggningen men har ändå inte kunnat leva 
upp till sitt åtagande. 

Så därför vill jag frågor kommunstyrelsens ordförande: 

1. Hur ser ni på att Skellefteå Buss inte klarar av sitt uppdrag då man varit 
tvungen att ställa in turer? 

2. Kommer ni att kräva någon ersättning av Skellefteå Buss för att det inte 
klarat av uppdraget som de fått? 

3. Hur skulle ni agerat om busstrafiken varit upphandlad från ett privat 
bussbolag? 

4. Anser du att Skellefteå Buss klarar av sitt uppdrag att tillgodose 
Skellefteå kommun med ett fungerande kollektivtrafiksystem?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2019-12-17. 

______________________________________________________ 
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§ 336 Dnr KS 2019-000607 530 

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om 
det statliga flygplatsstödet (22/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar, genom budgetpropositionen 
för 2020, bort det statliga stödet till flygplatserna i Norrland, som skulle 
kompensera för flygskatten. 

Det är 80 miljoner kronor som årligen skulle mildra effekterna av 
flygskatten för den del av landet som drabbas hårdast och har minst 
alternativ till flyget. 

Samtidigt har regeringen, trots att stödet nu är inne på sitt tredje år, inte 
betalat ut en enda krona. 

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

1. Har regeringen på något sätt meddelat Skellefteå kommun om vilka 
skäl som ligger till grund för att flygplatsstödet inte har utbetalats och 
att stödet nu tas bort? 

2. Om inte, har Skellefteå kommun för avsikt att avkräva en förklaring av 
regeringen till varför stödet inte betalats ut och varför det nu tas bort?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2019-12-17. 

______________________________________________________ 
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§ 337 Dnr KS 2019-000611 623 

Interpellation av Katarina Larsson (C) om 
skolskjuts (23/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Larsson (C) har till för- och 
grundskolenämnds ordförande ställt följande interpellation: 

”Jag är förtroendevald och sitter i för- och grundskolenämnden under 
mandatperioden 2018-2022. Det är alltså min nämnd som i slutändan 
ansvarar för att barnen ska vara i skolan om dagarna. 

I media får jag under sommaren ta del av oroliga invånares funderingar 
kring den nya kollektivtrafiken och skolskjutsen som nu startade den 
19 augusti. 

Vi från Centerpartiet har varit kritiska från första början och räknade 
snabbt ut att det, tyvärr, inte skulle komma att bli så enkelt som majoriteten 
fick det att låta när beslutet kring kollektivtrafiken, och en oklar lösning för 
skolskjutsen, klubbades igenom i Kommunfullmäktige den 29 april i år. 

I snart två år, under min tid i gymnasienämnden och under min tid i för- 
och grundskolenämnden, har mina oroliga frågor tystats med:  ’Det 
kommer att lösa sig Katarina’. 

Vi vet alla att förändringar kan ta tid och vi är självklart medvetna om att 
man får räkna med att allt inte är perfekt till en början. Men den politiska 
majoriteten försökte lugna ned oss under sommaren, inte minst våra 
kommunalråd, som via media informerat om att man kommer att se över 
systemet och att skolskjutsen skulle lösas inför skolstart. 

Vid frukostbordet morgonen den 21 augusti 2019 satt ett antal oroliga och 
stressade barn/elever med deras vårdnadshavare som ej fått svar på sina 
skolskjutsansökningar inför skolstart samma morgon. En del hade fått 
beviljat sin skolskjuts men med helt nya vägar att ta sig till någon buss, om 
den ens dök upp. För många blev detta inte bara en orolig första skoldag 
utan fortfarande idag är all skolskjuts inte löst.  

Centerpartiet anser inte att detta är skött på ett bra sätt och jag tror att de 
flesta håller med. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till för- och 
grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg: 

1. Varför var inte skolskjutsansökningarna klara inför skolstart? 

2. Varför kom inte skolskjutsen till alla som trots allt blivit beviljade 
detta? 
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3. Kan vårdnadshavare som tvingats ta ledigt eller/ och skjutsat sina barn 
till skolan förvänta sig kompensation? I så fall - hur får de denna 
kompensation? 

4. Fungerar skolskjutsen för samtliga idag?”  

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

”Skolskjutsen i Skellefteå kommun har inte fungerat som den ska inför och 
under detta läsår. Anledningen till att det inte fungerat som det är tänkt har 
många beståndsdelar där för- och grundskolenämndens ansvarsområden 
inom skolskjutsen också ingår. Men alla problem med skolskjutsen som 
varit detta år har inte sitt ursprung i av nämnden beslutade riktlinjer eller 
följsamhet av gällande lagstiftning inom området.  

Fråga: Varför var inte skolskjutsansökningarna klara inför skolstart?  
 
Svar: Det beror på ett flertal delar i den process som följer av 
myndighetsutövningen att fatta beslut om skolskjuts. Skolskjutsbesluten 
kan inte beslutas och expedieras förrän alla beslutsunderlag är klara. 
Beslutsunderlagen handlar om tidtabeller/linjedragning för linjetrafik samt 
ramscheman från respektive skola. Det skedde sena ändringar i en del 
skolors ramscheman som påverkade skolskjutsbesluten i år. 
Kombinationen av ett nytt kollektivtrafiksystem där en större del av 
skolskjutsen nu består av beställningstrafik och brister mellan de parter 
som hanterar skolskjutsen d.v.s. myndighetsutövningen, bussbolaget och 
kundtjänst har påverkat.    

När besluten var klara för att skickas ut blev dessa liggande i kundtjänst i 
någon dag och sedan blev det ytterligare en onödig fördröjning då breven 
skickades ut med B-post istället för A-post. Trots detta så är det en kort 
framförhållning med bara ett par dagar om ansökan var inlämnad i tid flera 
månader innan. Ambitionen just nu är att effektivisera processen kring 
beslut om skolskjuts och förvaltningen arbetar just nu med att försöka få 
till ett system där beslut om skolskjuts färdigställs innan sommaren istället 
för som nu varit fallet precis i samband med skolstart. Min vilja är att vi 
klarar av att få till ett system där beslut om skolskjuts kan vara klara när 
beslut om skolplaceringar görs i samband med skolvalet. Jag kommer göra 
mitt bästa för att det ska kunna genomföras så snabbt som möjligt men kan 
inte lova att vi klarar det till nästa läsår.    

Fråga: Varför kom inte skolskjutsen till alla som trots allt blivit beviljade 
detta? 
 
Svar: Skolskjutsen ska komma dit den är beställd och Skolkontoret vet att 
det varit några missar men så vitt vi vet just nu så ska det fungera.  

Fråga: Kan vårdnadshavare som tvingats ta ledigt eller/ och skjutsat sina 
barn till skolan förvänta sig kompensation? I så fall - hur får de denna 
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kompensation?  
Svar: De vårdnadshavare som har ersättningsanspråk ska vända sig till 
kundtjänst och detta prövas sedan i varje enskilt fall.  

Fråga: Fungerar skolskjutsen för samtliga idag? 
 
Svar: Ja skolskjutsen är i drift sedan skolstart och fungerar - men från 
nämndens sida har vi haft problem med den tjänst vi köper från 
trafikoperatörerna. Från nämnd och förvaltningens sida har vi en pågående 
dialog med trafikoperatörerna för att komma tillrätta där problem funnits. 
Ytterligare en aspekt handlar om att Skelleftebuss i höst också bytt 
trafikledningssystem vilket har haft inkörningsproblem.  

Avslutningsvis vill jag som ansvarig för besluten om skolskjuts be om 
ursäkt till vårdnadshavare och barn som drabbats av det strul som varit. 
Det är inte acceptabelt och jag har personligen också talat med många som 
klagat när det inte fungerar. Skolskjutsen ska fungera i vår kommun. Att 
det uppstår störningar ibland - med tanke på att ca 2000 elever har beslut 
om skolskjuts och vår stora geografi ja det får vi nog acceptera. Men de 
problem som varit i höst är inte på en acceptabel nivå.  

Det görs en analys för att se hela processen kring skolskjuts och det 
kommer att komma förändringar längre fram.” 

Inlägg 
Katarina Larsson (C), Fredrik Stenberg (S) samt Anette Lindgren (M) 
yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10  
Kommunfullmäktige 2019-11-26 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 338 Dnr KS 2019-000633 600 

Interpellation av Maria Bernsson (C) om 
Sjungande dalens skola och dess elevers 
framtida skolgång (26/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Bernsson (C) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Det händer mycket i skolförvaltningen nu. Stora utmaningar i ekonomin 
och stora skolinvesteringar som ska möta morgondagens elever med bättre 
lokaler och lärmiljöer. Men skolor stängs också och här kan både elever, 
lärare och annan personal komma i kläm, för att inte tala om föräldrarna, 
som vill sina barns bästa och som är de som ska kunna svara på sina barns 
alla frågor. I dessa fall krävs både förståelse och ödmjukhet av tjänstemän 
och politiker inför alla känslor som en stängning av en skola kan röra upp. 
Det är av yttersta vikt att det förs en dialog med alla inblandade och att 
information om vad som ska hända ges med transparens.  

Därför är det mycket märkligt att lärare och föräldrar på Sjungande dalens 
skola får läsa i media att deras skola ska stängas nästa höst. Ett beslut finns 
taget sedan tidigare att skolan skulle stängas och att verksamheten skulle 
flyttas till före detta Brännanskolan. Men som alla vet, huserar nu Engelska 
skolan i dessa lokaler. Här finns det därför en mängd frågetecken att reda 
ut.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande 
i för- och grundskolenämnden:  

• Hur kommer det sig att de berörda av stängningen av Sjungande dalens 
skola får veta att skolan ska stängas hösten 2020 via media?  

• Hur ser planen ut för dessa elever? Var ska de gå nästa höst? Kommer 
klasser splittras på flera enheter?  

• Hur ser planen ut för Sjungande dalens skolas lärare?  

• Vilken information har förvaltningen gett berörda elever, lärare och 
föräldrar?  

• Vad kommer hända med Sjungande dalens skola när den stängs?” 

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

”Fråga: Hur kommer det sig att de berörda av stängningen av Sjungande 
dalens skola får veta att skolan ska stängas hösten 2020 via media? 
 
Svar: För-och grundskolenämnden sammanträder varje månad, och vid 
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pressinformation dagen efter senaste sammanträdet, den 19/9, kom frågan 
om Sjungande dalens skola upp. Alla handlingar är offentliga, och 
eftersom nedläggning av Moröskolan/Getbergsskolan, Kanalskolan togs 
upp på nämndsmötet, så aktualiserades även den tidigare av 
kommunfullmäktige beslutade nedläggningen av Sjungande dalens skola.  

Fråga: Hur ser planen ut för dessa elever? Var ska de gå nästa höst? 
Kommer klasser splittras på flera enheter?  

Svar: De elever i grundskolan som i nuläget har sin skolgång på Sjungande 
dalens skola kommer att erbjudas plats på Lejonströmsskolan. 
Förvaltningen fortsätter utreda kapacitet och placering av elever i 
grundsärskolan och ankomst som idag också inryms på Sjungande dalen. 
Dessa vårdnadshavare kommer att få besked innan jul.  

Fråga: Hur ser planen ut för Sjungande dalens skolas lärare? 
 
Svar: Planen följer de gängse rutiner som HR-avdelningen har vid 
nedläggning av enhet. Tillsammans med pedagoger, fackliga 
organisationer samt rektorer görs en individuell plan för varje medarbetare. 

Fråga: Vilken information har förvaltningen gett berörda elever, lärare 
och föräldrar?  
 
Svar: Det har varit information från förvaltningen i utskick genom e-tjänst 
grundskola (Infomentor) som är vår kommunikationskanal till 
vårdnadshavare. 

Fråga: Vad kommer hända med Sjungande dalens skola när den stängs? 
 
Svar: Denna fråga hanteras inte av för- och grundskolenämnden.” 

Inlägg 
Maria Bernsson (C), Fredrik Stenberg (S), Tomas Teglund (S) samt Stina 
Engström (L) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 339 Dnr KS 2019-000641 891 

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om 
riktlinjer för bidrag till sociala och etniska 
föreningar (30/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Kristdemokraterna lyfter i en interpellation fram starka kopplingar mellan 
studieförbundet Ibn Rushd och ledande företrädare för föreningen i 
Afghansk vän familjeförening i Skellefteå. 

Studieförbundet Ibn Rushd är starkt ifrågasatt från olika håll. Till exempel 
har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekat på 
mycket problematiska kopplingar mellan studieförbundet och Muslimska 
brödraskapet i rapport ’Muslimska brödraskapet i Sverige’, från 2016.  

Rapporten är skriven av terroristforskaren Magnus Norell, med en 
förstudie av Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani. Den sistnämnde har 
själv en bakgrund inom Muslimska brödraskapet 

I rapporten konstaterar författarna att Ibn Rushd är startat av Muslimska 
brödraskapet och att ledningen för studieförbundet är helt styrd av 
Muslimska brödraskapet. 

Kritiken mot Muslimska brödraskapet är också lång. I rapporten beskrivs 
hur ’rörelsen anklagas för att vara en svuren fiende till västerländska 
värderingar kring demokrati, yttrandefrihet, pluralism och tolerans. 
Kritiken handlar också om att rörelsen är homofobisk, antisemitisk, 
reaktionär och sekteristisk och att dess övergripande mål är att införa 
sharia i Europa.’ 

Av Skellefteå kommuns riktlinjer för bidrag till sociala och etniska 
föreningar framkommer att föreningar som söker ska ’ta ställning för 
demokratin som samhällssystem’, samt att föreningarna ska ”motverka 
diskriminering på grund av kön, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, 
religion eller sexuell läggning”. 

Det framgår också att kommunen kan begära in uppgifter om föreningen 
under året och att medel kan återkrävas om föreningen inte uppfyller 
kommunens krav eller väsentligt ändrar sin verksamhet och övriga 
förhållanden. 

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till socialnämnden 
ordförande Iosif Karambotis (S): 

1. Gör socialnämnden bedömningen att det är förenligt med kommunens 
riktlinjer att föreningar, som beviljas bidrag, har ledande företrädare 
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med kopplingar till organisationer som kritiseras för bristande 
demokratisyn och diskriminerande värderingar? 

2. Kommer socialnämnden att begära in uppgifter/information om 
kopplingarna till Ibn Rushd från den Afghanska vän familjeföreningen, 
utifrån den information som nu har framkommit? 

3. Kommer socialnämnden att pröva om Afghanska vän 
familjeföreningen i Skellefteå uppfyller kommunens krav eller 
väsentligt har ändrat sin verksamhet?” 

Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 

”Andreas Löwenhöök (Moderaterna) har skrivit en interpellation där han 
lyfter fram studieförbundet Ibn Rushds uppmärksammade koppling till 
Afgansk vän familjeförening (AFVV). Ibn Rushd är ett studieförbund som 
ifrågasatts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som 
pekat på mycket problematiska kopplingar mellan studieförbundet och 
Muslimska brödraskapet i sin rapport ’Muslimska brödraskapet i Sverige’, 
från 2016.  

I interpellationen lyfter Andreas Skellefteå kommuns riktlinjer gällande 
demokrati och att motverka diskriminering. Han lyfter även att kommunen 
kan återkräva medel om föreningen inte uppfyller kommunens krav.  
Utifrån detta ställer Andreas Löwenhöök  följande frågor:  

Fråga: Gör socialnämnden bedömningen att det är förenligt med 
kommunens riktlinjer att föreningar, som beviljas bidrag, har ledande 
företrädare med kopplingar till organisationer som kritiseras för bristande 
demokratisyn och diskriminerande värderingar? 

Svar: Socialnämndens riktlinjer gäller för våra etniska och sociala 
föreningar. De gäller inte för eventuella studieförbund. Socialnämnden 
anser att det är olämpligt att samarbeta med andra som inte delar synen på 
att vi ska arbeta för demokrati och mot diskriminering.  

Fråga: Kommer socialnämnden att begära in uppgifter/information om 
kopplingarna till Ibn Rushd från den Afghanska vän familjeföreningen, 
utifrån den information som nu har framkommit? 

Svar: Om Afganska vän familjeföreningen inkommer med en ansökan om 
föreningsbidrag gällande 2020 kommer dessa uppgifter att begäras in.  

Fråga: Kommer socialnämnden att pröva om Afghanska vän 
familjeföreningen i Skellefteå uppfyller kommunens krav eller väsentligt 
har ändrat sin verksamhet? 

Svar: Om det i en eventuell ansökan framkommer i återrapporteringen för 
2019 att föreningsbidraget har använts till att samarbeta med Ibn Rushd 
kommer detta att prövas ytterligare.” 
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Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M), Iosif Karambotis (S), Stina Engström (L), Malin 
Berglund (S) samt Magnus Nilsson (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 340 Dnr KS 2019-000642 700 

Interpellation av Charlotta Enqvist (KD) om 
situationen för bostadslösa i Skellefteå (31/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”I januari i år ställde jag en fråga till socialnämndens ordförande Iosif 
Karambotis angående situationen för bostadlösa i Skellefteå kommun. I 
svaret stod att läsa att socialkontoret då var inne i ett upphandlings-
förfarande om härbärge. Och efter att upphandlingsförfarandet var klart 
skulle själva upphandlingen göras. Lovande tyckte vi kristdemokrater som 
ser ett stort behov av att få till ett härbärge i Skellefteå. 

Månaderna har gått och vintern börjar göra sig påmind ännu en gång. En 
kall och problematisk årstid för de akut bostadslösa. Men än har vi inte fått 
några indikationer på att ett härbärge är på gång.  

Det är inte bara från politiken som det uttryckts ett behov av härbärge, utan 
även individ- och familjeomsorgen har uttryckt samma behov. Kommunen 
har också lovat att tillskjuta 1,5 miljoner till ett sådant boende.  

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till 
socialnämndens ordförande Iosif Karambotis(S): 

1. Arbetar socialnämnden fortfarande aktivt för att få till ett härbärge i 
Skellefteå? 

2. Hur ser intresset ut från frivilligorganisationer att starta härbärge i 
Skellefteå? 

3. Kommer det att kunna erbjudas platser på härbärge för de akut 
bostadlösa under den kommande vintern?  

4. Om inte, hur tänker ni lösa situationen för de akut bostadslösa i 
vinter?” 

Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 

”Charlotta Enqvist (Kristdemokraterna) har skrivit en interpellation om 
situationen för bostadslösa i Skellefteå. Hon undrar vad som hänt efter 
upphandlingsförfarandet gällande härbärge i Skellefteå. Utifrån detta 
ställer Charlotta Enqvist följande frågor:  

Arbetar socialnämnden fortfarande aktivt med att få till ett härbärge i 
Skellefteå? 

Svar: Ja. Socialnämnden fick intressenter men inga anbud i den 
upphandling som gjordes våren 2019. Då gick socialnämnden ut till de som 
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under förfarandet anmält intresse och frågande varför man inte lämnat 
något anbud. De orsaker som framfördes var att det är en stor utmaning att 
hitta en lämplig lokal och ha det krav på bemanning som socialnämnden 
framförde inom den ekonomiska ram som erbjöds. I dagsläget arbetar 
socialnämnden på bred front för att lösa situationen för de akut 
bostadslösa. Socialnämnden önskar ett vidare samarbete med intressenter 
för att undersöka möjligheten till statliga bidrag för att klara de finansiella 
utmaningarna. Socialnämnden kommer också att ha en invånardialog den 
4 november 2019 kring denna fråga. Syftet med invånardialogen är att hitta 
vägar att samarbeta för att förebygga hemlöshet i Skellefteå. 

Hur ser intresset ut från frivilliga organisationer att starta härbärge i 
Skellefteå? 

Svar: I dagsläget finns tre lokala aktörer som är villiga att fortsätta 
dialogen kring ett härbärge i Skellefteå. Ingenting är klart med dialog 
pågår.  

Kommer det att kunna erbjudas platser på härbärge för de akut 
bostadslösa under den kommande vintern? 

Svar: Socialnämnden arbetar för att få till en lösning så snart som möjligt. I 
upphandlingsförfarandet under våren skrevs att kommunen ville att 
härbärget skulle finnas inom 5 km från centrum. Detta för att de hemlösa 
ska kunna ta sig dit utan att ha råd med buss etc. Reglerna för upphandling 
är så att om man frångår detta för mycket så måste en ny upphandling 
göras. Då finns risken att lösningen drar ut på tiden, vilket socialnämnden 
vill undvika. Socialnämnden vill se en lösning så snart som det är möjligt 
givet alla regler som måste tas hänsyn till.  

Om inte, hur tänker ni lösa situationen för de akut bostadslösa i vinter? 

Svar: Bostadslösa har funnits i alla år i Skellefteå kommun. Socialnämnden 
har då arbetat med individuella lösningar när behov av detta funnits. Detta 
kommer socialnämnden att göra även denna vinter.” 

Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD), Iosif Karambotis (S) samt Shervin Ahmadzadeh 
(L) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 341 Dnr KS 2019-000658 860 

Interpellation av Charlotta Enqvist (KD) om 
bidrag till studieförbundet Rushd (32/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har till 
kulturnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Ibn Rushd är ett studieförbund som beskriver sig själva som ett förbund 
som driver folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och 
livsåskådning. Men det är också ett studieförbund som under åren 
kritiserats från många håll.  

Svenska kommittén mot antisemitism har påpekat att en av Ibn Rushds 
medlemsföreningar 2016 bjöd in den egyptiska antisemiten Zaghloul El-
Naggar som föreläsare. I sin bok La conspiration skriver han bland annat 
’Judarna utmärks genom sin blinda intolerans för andra nationer och hela 
mänskligheten. De har varit skickliga i att bedriva konspirationer historien 
igenom. I våra dagar provocerade de fram det första och andra världskriget, 
liksom många andra inbördes-, ras- och religionskrig.’ 

2013 granskade Expo den brittiska journalisten och antisemiten Yvonne 
Ridley. De konstaterade att hon länge rört sig i antisemitiska kretsar. 
Ridley deltog samma år som talare på de muslimska familjedagarna. 
Dagarna anordnades av studieförbundet Ibn Rushd tillsammans med sin 
medlemsorganisation Sveriges unga muslimer och Islamiska förbundet. På 
sin blogg har hon beskrivit Storbritanniens fd utrikesminister David 
Miliband som ’a gutless little weasel who lost more than his foreskin when 
he was circumcised’. 

Folkbildningsrådet granskade under 2019 Ibn Rushd vilket resulterade i 
Erik Amnås rapport När tilliten prövas. Rapporten visar visserligen inte att 
statsbidraget till studieförbundet har använts på ett felaktigt sätt, i 
förhållande till statsbidragsvillkoren, men den innehåller ändå kritik mot 
Ibn Rushd. Rapporten pekar ut ett antal områden som Ibn Rushd behöver 
utveckla för att bättre bidra till statens syften med statsbidraget. Kritiken 
handlar bland annat om att studieförbundet undviker vissa ämnen som till 
exempel antisemitism och homofobi, och att makten över verksamheten är 
begränsad till ett mindre mansdominerat nätverk. 

Den kanske största kritiken lyfts fram i Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) rapport ’Muslimska brödraskapet i Sverige’. De 
pekar på mycket problematiska kopplingar mellan studieförbundet och 
Muslimska brödraskapet i rapport ’Muslimska brödraskapet i Sverige’, 
från 2016.  

Den är skriven av terroristforskaren Magnus Norell, tillsammans med Aje 
Carlbom och Pierre Durrani. Den sistnämnde har själv en bakgrund inom 
Muslimska brödraskapet  
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I rapporten konstaterar författarna att Ibn Rushd är startat av Muslimska 
brödraskapet och att ledningen för studieförbundet är helt styrd av 
Muslimska brödraskapet.  

Kritiken mot Muslimska brödraskapet är också lång. I rapporten beskrivs 
hur ’rörelsen anklagas för att vara en svuren fiende till västerländska 
värderingar kring demokrati, yttrandefrihet, pluralism och tolerans. 
Kritiken handlar också om att rörelsen är homofobisk, antisemitisk, 
reaktionär och sekteristisk och att dess övergripande mål är att införa 
sharia i Europa. 

Utifrån den kritik som studieförbundet Ibn Rushd fått från olika håll är det 
svårt för oss att hålla med om deras egen beskrivning, att Ibn Rushd verkar 
utifrån muslimska värderingar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, 
säkra människans frihet och bejaka mångfald. 

Till förra fullmäktige ställde vi från Kristdemokraterna samt Moderaterna 
varsin interpellation till socialnämndens ordförande om den 
kursverksamhet som Ibn Rushd planerar att bedriva i Skellefteå. Efter det 
har vi också fått vetskapen om att Ibn Rushd redan fått bidrag från 
Skellefteå kommun, men då från kulturnämnden. Utbetalning av bidrag till 
Ibn Rushd från kulturnämnden har pågått under flera år.   

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till 
kulturnämndens ordförande Daniel Sjögren (S): 

1. Vilka riktlinjer har kulturnämnden för bidrag till studieförbund? 

2. Hur följer kulturnämnden upp verksamheten inom de studieförbund 
som erhåller ekonomiskt stöd för inrapporterade studietimmar? 

3. Anser kulturnämnden att det är rimligt att organisationer med bristande 
demokratisyn och diskriminerande värderingar ska ta del av 
skattemedel från Skellefteå kommun?” 

Kulturnämndens ordförande Daniel Sjögren (S) lämnar följande svar: 

”Fråga: Vilka riktlinjer har kulturnämnden för bidrag till studieförbund? 

Svar: Studieförbund anslutna till folkbildningsrådet och som bedriver 
verksamhet i Skellefteå kommun får ett bidrag från kulturnämnden. 
Bidragsnivån baseras på antalet studietimmar och antalet kulturprogram de 
senaste två åren.  

Fråga: Hur följer kulturnämnden upp verksamheten inom de studieförbund 
som erhåller ekonomiskt stöd för inrapporterade studietimmar? 

Svar: Statistik tas in från SCB samt att studieförbunden rapporterar in 
själva till kommunen hur mycket aktiviteter de har haft. 
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Utöver det så kan det vara träffar med studieförbunden där de presenterar 
sin verksamhet. Det ligger i kalendern för att ske under första kvartalet 
2020. 

Fråga: Anser kulturnämnden att det är rimligt att organisationer med 
bristande demokratisyn och diskriminerande värderingar ska ta del av 
skattemedel från Skellefteå kommun? 

Svar: Det korta svaret är nej. 

Det längre svaret är att det kan komplext. Tar vi Ibn Rushd som exempel 
så är det ett studieförbund som granskats hårt den senaste tiden. Vi följer 
Folkbildningsrådets granskning och rekommendationer.” 

Inlägg 
Daniel Sjögren (S), Charlotta Enqvist (KD), Malin Berglund (S), Andreas 
Löwenhöök (M) samt Magnus Nilsson (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

 
______________________________________________________ 
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§ 342 Dnr KS 2019-000729 109 

Interpellation av Stina Engström (L) om en 
samlad bild av Skellefteå stad/centrum (33/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (L) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”Skellefteå ska växa och staden förtätas allt eftersom. Folk söker 
lägenheter med ljus och lykta. Kommunen hyr många ytor det vill säga 
lägenheter för sina olika verksamheter. En samlad bild av Skellefteå 
stad/centrum hade varit önskvärd: Var finns lägenheterna? Hur stora är de? 
Vilka verksamheter huserar där? 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande: 

1. En samlad bild av Skellefteå stad/centrum hade varit önskvärd: Var 
finns lägenheterna? Hur stora är de? Vilka verksamheter huserar där? 

2. Måste dessa verksamheter ligga centralt till? 

3. Har man tittat på alternativ utanför stadskärnan/centrum? 

4. Anser Du att det är dags att se över detta?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2019-12-17. 

______________________________________________________ 
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§ 343 Dnr KS 2019-000730 212 

Interpellation av Håkan Andersson (C) om 
kommunens översiktsplan (34/19) 
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”Skellefteå är i början av en exceptionell utvecklingsfas. Inte minst som en 
följd av Northvolts etablering. Centerpartiet ser positivt på detta. Vi ser 
samtidigt att det saknas ett helhetstänk. Vi saknar planer för vårt omland i 
utvecklingen. Vi vill att det satsas på utveckling i hela kommunen. Vi vill 
att det ska finnas aktuella planer för hela vår kommun.  

Plan- och bygglagen (kapitel 3, § 1) säger att varje kommun ska ha en 
aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Fördjupade 
översiktsplaner kan upprättas för mindre delar av kommunen och gäller 
parallellt med hela kommunens översiktsplan. Hur ser det då ut i 
Skellefteå? Översiktsplanen är från 1991. En plan som själv säger att en 
översyn bör göras var 3-5:e år. Som exempel på fördjupade översiktsplaner 
har vi till exempel Kåge (från 1999), Jörn (från 1991), Boliden (från 1987).  

Plan- och bygglagen (kapitel 3, § 27) säger vidare att Kommunfullmäktige 
ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:  

• Anser du att en översiktsplan från 1991 är aktuell?  

• Vilka fördjupade översiktsplaner anser du vara aktuella?  

• Vilka fördjupade översiktsplaner anser du behöva uppdateras?  

• Hur avser du att säkerställa kommunens skyldighet att ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2019-12-17. 

______________________________________________________ 
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§ 344 Dnr KS 2019-000609 042 

Överföring av budgetram för föreningsbidrag 
från kommunfullmäktige till fritidsnämnden 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har i sin budgetram ett årligt utrymme för bidrag till 
föreningar på 50 000 kronor. Dessa medel har använts som bidrag till 
föreningar och kulturbolag i samband med representation vid stora 
evenemang som ex berättarfestivalen, finnkampen innebandy, SM i 
konståkning och skidorientering. För att samordna och effektivisera 
handläggningen av dessa bidrag föreslås fritidsnämnden ta över 
budgetramen och därmed också handläggningen av föreningarnas 
ansökningar. Det kommer även att underlätta för föreningarna om dessa 
ansökningar kan samordnas. 

Kommunledningskontoret föreslår att en årlig budgetram på 50 000 kronor 
överförs från kommunfullmäktige till fritidsnämnden fr o m 2020-01-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 
En årlig budgetram på 50 000 kronor överförs från kommunfullmäktiges 
ram till fritidsnämndens ram fr o m 2020-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 446 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-16 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
Budget och bokslut 
Fritidsnämnden 
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§ 345 Dnr KS 2019-000669 107 

Ändring av bolagsordning för Byggrätt Norr AB 
(markexploateringsbolag delägt av 
Skelleftebostäder AB) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 211 att godkänna att 
Skellefteåbostäder AB, tillsammans med tre privata intressenter, bildade ett 
markexploateringsbolag. Till ärendet hörde ett förslag till bolagsordning 
för bolaget, kommunfullmäktige godkände även denna. Bolagets 
arbetsnamn var Norrbostäder AB. 

Bolagsverket har inte godkänt bolagsordningen, med hänvisning till att 
förhållande mellan aktiekapital och antal aktier inte överensstämmer med 
aktiebolagslagens bestämmelser. Ett förslag till ny bolagsordning har 
därför upprättats med korrekta förhållanden mellan aktiekapital och antal 
aktier. Även bestämmelsen om bolagets verksamhetsområde har ändrats, 
ett tillägg har gjort där bolaget ges möjlighet att utveckla och förvalta fast 
och lös egendom. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bolagsordning för Byggrätt Norr AB godkänns enligt kommunlednings-
kontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 452 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-30 
Förslag till bolagsordning 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteåbostäder AB 
Skellefteå Stadshus AB 
Ansvarig för Troman 
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§ 346 Dnr KS 2019-000116 750 

Motion av Andreas Löwenhöök (M), Håkan 
Andersson (C), Christina Soldan (L) och 
Charlotta Enqvist (KD) om att erbjuda skyddat 
boende för alla som utsätts för våld i nära 
relationer (11/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M), Håkan 
Andersson (C), Christina Soldan (L) samt Charlotta Enqvist (KD) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att socialnämnden ges i uppdrag 
att säkerställa en beredskap för och erbjuda personer oavsett kön, sexuell 
läggning eller könsidentitet som utsatts för våld eller hot om våld av 
närstående, akut skyddat boende i enlighet med vad lagen kräver. 

Socialnämnden beslutade 2019-06-19 § 120 att föreslå kommun-
fullmäktige anse motionen besvarad, med hänvisning till att akut stöd för 
våldsutsatta oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet redan finns 
inom individ- och familjeomsorgens verksamhet. 

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

som besvarad. 

2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges 
sida. 

Reservation 
Charlotta Enqvist (KD) samt Christina Soldan (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. Kerstin Olofsson (L), Shervin 
Ahmadzadeh (L), Stina Engström (L) samt Petter Ershag (KD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Charlotta Enqvists samt Christina Soldans 
yrkande. 
 
Inlägg 
Håkan Andersson (C), Jeanette Velander (V), Andreas Löwenhöök (M), 
Iosif Karambotis (S), Katarina Larsson (C), Weidan Gong (V), Felicia 
Lundmark (S), Charlotta Enqvist (KD), Hans Brettschneider (MP) samt 
Christina Soldan (L) yttrar sig. 
 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till social-
nämndens yttrande, att anse som besvarad; samt motionen föranleder ingen 
ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 
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Håkan Andersson (C), Andras Löwenhöök (M), Katarina Larsson (C), 
Charlotta Enqvist (KD) samt Christina Soldan (L) yrkar bifall till 
motionen. 

Jeanette Velander (V), Iosif Karambotis (S), Weidan Gong (V) samt Hans 
Brettschneider (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 43 ja-röster och 22 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 324 
Socialnämndens protokoll 209-06-19 § 120 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-05-20 
Motion 11/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
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Voteringslista § 346  
Ja röstar: 
Malin Berglund (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 
Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Simon Rilfors (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), Martin 
Hedqvist (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Sjögren (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Lars Lundmark (S), Peter Stensmar (S), Valter 
Stenberg (S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson 
(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

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

Per Björnbom (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

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

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Sara-Mari Eriksson (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),  

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

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
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§ 347 Dnr KS 2019-000128 141 

Motion av Hans Brettschneider (MP) och 
Linnea Öhman (MP) om 
kommundelskoordinatörer i kommunen (12/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Hans Brettschneider (MP) och Linnea 
Öhman (MP) har inkommit med en motion i vilken föreslås att kommunen 
anställer kommundelskoordinatörer som stationeras runt om i kommunen. 

Kommunledningskontoret anför att motionen tar upp viktiga frågor men att 
det för utvecklingen i kommunen är bäst om resurser för planering, 
utveckling m m kan fokuseras dit där de för tillfället bäst behövs. En 
modell med kommundelskoordinatörer riskerar då att bli mindre flexibel. 
Det finns också idag i organisationen en medvetenhet om vikten av att se 
till hela kommunen när det gäller framtidsfrågorna, och utvecklingsarbete 
pågår för att bli ännu bättre. Kommunledningskontoret föreslår därför att 
motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Hans Brettschneider (MP), Maria Bernsson (C), Carina Sundbom (C), 
Oscar Wellman (C) samt Katarina Larsson (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. Pär Brubäcken (C), Kjell Bergmark (C), 
Håkan Andersson (C) samt Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Hans Brettschneiders m fl yrkande. 

Inlägg 
Hans Brettschneider (MP), Oscar Wellman (C), Agneta Hansson (V), 
Carina Sundbom (C), Ann Åström (S), Maria Bernsson (C), Katarina 
Larsson (C), Gun-Britt Holmlund (SD) samt Kenneth Fahlesson (S) yttrar 
sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Hans Brettschneider (MP), Oscar Wellman (C), Carina Sundbom (C), 
Maria Bernsson (C) samt Katarina Larsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Agneta Hansson (V) samt Ann Åström (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Gun-Britt Holmlund (SD) yrkar bifall till motionen med följande tillägg 
”att uppgifterna förenliga med motionärernas förslag om kommun-
delskoordinatörer i första hand fördelas på befintlig personal.” 
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Beslutsgång - övergripande 
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa proposition på 
kommunstyrelsens förslag och yrkandena om bifall till motionen. Om 
kommunfullmäktige bifaller motionen kommer Gun-Britt Holmlunds 
tilläggsyrkande att ställas under proposition. 

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

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

Omröstningsresultat  
Vid omröstningen avges 48 ja-röster och 17 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 288 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-28 
Motion 12/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Kommunledningskontoret/utredningsstrateg 
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Voteringslista § 347  
Ja röstar: 
Malin Berglund (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 
Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Simon Rilfors (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), Martin 
Hedqvist (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Sjögren (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Lars Lundmark (S), Peter Stensmar (S), Valter 
Stenberg (S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson 
(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Kaisa Edström (M), Sara-Mari Eriksson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

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

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

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

Per Björnbom (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

Stina Engström (L), 

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

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
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§ 348 Dnr KS 2019-000148 330 

Motion av Gabriella Rymark (C) om trygga och 
tillgängliga lekplatser (15/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att det genomförs en inventering av vilka 
lekplatser som är frekvent använda av allmänheten och behöver 
trygghetsförstärkande åtgärder som exempelvis belysning under höst- och 
vinterperioden; att förutsättningar för att belysa de lekplatser som 
inventeringen behovsanalys tar fram utreds,; samt att Skellefteå kommun 
tar fram en lekplatsstrategi för kommunens lekplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-24 § 128 att föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad eftersom nya riktlinjer håller 
på att tas fram. Det framgår av beslutet att dessa riktlinjer skall presenteras 
för nämnden i december 2019.  

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

att anse som besvarad. 

2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges 
sida. 

Inlägg 
Katarina Larsson (C) samt Sara Keisu (S) yttrar sig. 

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

Katarina Larsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Sara Keisu (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Katarina 
Larssons yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 326 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-24 § 128 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-03 
Motion 15/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 349 Dnr KS 2019-000151 600 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus 
Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
kartläggning av hedersvåld och förtryck i lokala 
grund- och gymnasieskolor med mera (16/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och 
Magnus Bergmark (SD) har inkommit med en motion i vilken föreslås att  
det hedersrelaterade förtrycket mot barn och unga kartläggs via en 
enkätundersökning i lokala grund- och gymnasieskolor (beslutspunkt 1); 
att undersökningen utformas på ett sådant sätt att underlaget från 
undersökningen kan användas för att skapa skarpare målsättningar i det 
kommunala arbetet mot hedersförtryck, för att utveckla och stärka den 
kommunala handlingsplanen (beslutspunkt 2); samt att kommunlednings-
kontoret ansvarar för att presentera ett förslag på hur undersökningen ska 
vara utformad, efter samråd med berörda nämnder och eventuella 
ytterligare instanser (beslutspunkt 3). 

Gymnasienämnden beslutade 2019-05-13 § 76 att avstyrka motionen, med 
hänvisning till det arbete som redan bedrivs inom gymnasiekontoret för att 
kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck samt fånga upp utsatta ung-
domar. 

För- och grundskolenämnden beslutade 2019-05-15 § 105 att avslå 
motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skall, utifrån lämnade yttranden, anses som besvarad. 

Reservation 
Gun-Britt Holmlund (SD), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L) 
samt Stina Engström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. Per Björnbom (SD), Magnus Bergmark (SD), Markus Sehlstedt 
(SD), Linda Strandberg (SD) samt Kerstin Olofsson (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Gun-Britt Holmlunds m fl yrkande. 

Inlägg 
Gun-Britt Holmlund (SD), Maria Bernsson (C), Linnea Öhman (MP), 
Felicia Lundmark (S), Lenita Hellman (M), Hans Brettschneider (MP), 
Charlotta Enqvist (KD), Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), 
Malin Berglund (S), Jeanette Velander (V), Micaela Löwenhöök (M), Stina 
Engström (L), Annica Bray (S), Katarina Larsson (C), Bertil Almgren (S), 
Simon Rilfors (S) samt Jeanette Velander (V) yttrar sig. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Gun-Britt Holmlund (SD), Lenita Hellman (M), Hans Brettschneider (MP), 
Shervin Ahmadzadeh (L), Christina Soldan (L), Micaela Löwenhöök (M) 
samt Stina Engström (L) yrkar bifall till motionen. 

Maria Bernsson (C), Felicia Lundmark (S), Charlotta Enqvist (KD), Malin 
Berglund (S), Jeanette Velander (V), Annica Bray (S) samt Bertil Almgren 
(S) yrkar att motionen, utifrån lämnade yttranden, skall anses som 
besvarad. 

Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på Gun-Britt Holmlunds m fl yrkande samt 
Maria Bernssons m fl yrkande var för sig, och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Maria Bernssons m fl yrkande. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-
proposition: ”Den som stöder Maria Bernssons m fl yrkande röstar ja, den 
som stöder Gun-Britt Holmlunds m fl yrkande röstar nej”. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 291 
För- och grundskolenämndens protokoll 2019-05-15 § 105 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2019-04-05 
Gymnasienämndens protokoll 2019-05-13 § 76 
Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse 2019-03-13 
Motion 16/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
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Voteringslista § 349 
Ja röstar: 
Malin Berglund (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 
Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Simon Rilfors (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), Harriet Classon (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Martin 
Hedqvist (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Lars Lundmark (S), Peter Stensmar (S), Valter 
Stenberg (S), Daniel Ådin (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), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

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

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

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Sara-Mari Eriksson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Per Björnbom (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

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

Hans Brettschneider (MP).  

 
Avstår: 
Linnea Öhman (MP). 

Frånvarande: 
Joakim Wallström (V) 
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§ 350 Dnr KS 2019-000396 702 

Nya taxor och avgifter enligt Lag om tobak och 
liknande produkter, Alkohollagen och Lag om 
försäljning av vissa receptfria läkemedel i 
butiken 

Sammanfattning  
Den nya lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) inför krav på 
försäljningstillstånd av den företagare som vill sälja tobak. Kommunen blir 
tillståndsgivande myndighet. I och med detta så har kommunen rätt att ta ut 
en prövningsavgift av sökande företagare. Prövningsavgiften föreslås bli 
6000 kronor för stadigvarande tillstånd. För tillfälligt försäljningstillstånd 
av tobak så föreslås avgiften bli 4000 kronor för en dag och 6000 kronor 
för två eller fler dagar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anför att vid en jämförelse med andra 
kommuner så ligger Skellefteå kommuns tillsynsavgifter på tobak, folköl, 
e-cigaretter och receptfria läkemedel i den övre halvan. Ändå ger enhetens 
avgifter inte kostnadstäckning för arbetet med tillsynen. Enheten föreslår 
en höjning av alla tillsynsavgifter för att få en bättre kostnadstäckning av 
tillsynen. Tillsynavgifterna för dessa produkter betalas årligen, i maj, för 
innevarande kalenderår. 

I Västerbottens län är Skellefteå den enda kommun som inte tar ut en 
anmälningsavgift vid anmälan av försäljning av folköl och e-cigaretter. 
Därför föreslås en anmälningsavgift på 1500 kronor, föra att likvärdigheten 
i länet ska bli bättre samt förbättra kostnadstäckning för enhetens arbete. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till nya avgifter, 
kommunstyrelsen beslutade 2019-08-20 § 284 att återremittera ärendet till 
förvaltningen för utredning beträffande beräkning av faktisk självkostnad 
för handläggning och tillsyn, för utredning angående möjligheten att 
rationalisera eller på annat sätt sänka kostnaden som alternativ till att höja 
taxan, samt för översyn av möjligheten att årligen justera taxan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har återkommit med en tjänsteskrivelse, 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-01 § 358 att 
återremittera ärendet för komplettering vad avser självkostnadspris. 
Förvaltningen har därefter återkommit med komplettering. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avgifter för ansökan om tobaksförsäljning och avgift för 

försäljningsanmälan av folköl och e-cigaretter fastställs enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

2. Tillsynsavgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter, 
Alkohollagen och Lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel i 
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butiken fastställs enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, att 
gälla fr o m 2020-01-01. 

Reservation 
Carina Sundbom (C) samt Stina Engström (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), 
Pär Brubäcken (C), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C), Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L) samt 
Christina Soldan (L), Stina Engström (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Carina Sundboms m fl yrkande. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Hans Brettschneider (MP), Ann Åström (S) samt 
Stina Engström (L) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att avgifter för ansökan om tobaksförsäljning 
och avgift för försäljningsanmälan av folköl och e-cigaretter  fastställs 
enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag; samt att tillsynsavgifter 
enligt Lag om tobak och liknande produkter, Alkohollagen och Lag om 
försäljning av vissa receptfria läkemedel i butiken fastställs enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, att gälla fr o m 2020-01-01. 

Carina Sundbom (C) samt Stina Engström (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg ”Tillsynsavgift ska betalas 
efter att tillsyn gjorts.” 

Ann Åström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

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

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 36 ja-röster och 29 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 422 
Samhällsbyggnads komplettering angående självkostnadspris 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-27 med bilaga 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 284 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-11 § 226 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-02-12 
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______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnad 
Voteringslista § 350 
Ja röstar: 
Malin Berglund (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 
Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Simon Rilfors (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), Harriet Classon (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Martin 
Hedqvist (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Lars Lundmark (S), Peter Stensmar (S), Valter 
Stenberg (S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson 
(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

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

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Sara-Mari Eriksson (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), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

Per Björnbom (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (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), Linnea Öhman (MP).  
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§ 351 Dnr KS 2019-000591 450 

Mindre ändring i avfallstaxan 

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-23 § 157 att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa några mindre ändringar i Skellefteå 
kommuns avfallstaxa. Ändringarna är i huvudsak förknippade med 
införande av möjlighet för fritidshusägare att dela kärl. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommuns avfallstaxa ändras enligt samhällsbyggnadsnämndens 
beslut 2019-09-23 § 157. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 425 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-23 § 157 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-03 
Beskrivning av föreslagna ändringar, beslutsversion 
Nu gällande bestämmelser, berörda delar 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 352 Dnr KS 2019-000637 317 

Utökning av samhällsbyggnadsnämndens 
budgetram för finansiering av gatubelysning 
för Hednäs och Hedfors 

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-23 § 160 bland annat att 
föreslå kommunfullmäktige tillföra 1, 344 miljoner kronor till nämndens 
budgetram för nyanläggning av belysningsanläggningar i Hednäs och 
Hedfors. 

Bakgrunden är att nämnden har beslutat om rasering av befintliga 
belysningsanläggningar i Hednäs, Hednäs S  och Hedfors samt 
nyanläggning av belysningsanläggningar. De befintliga anläggningarna 
måste, bland annat på grund av ålder och det skick de befinner sig i, 
antingen släckas ner eller nyanläggas. 

Kommunledningskontoret anför att det i 2020 års budget finns avsatt 
medel för nyanläggning av belysningsanläggningar, vilket skulle kunna 
användas för ändamålet genom att samhällsbyggnadsnämnden ges tillstånd 
att ianspråkta dem redan innevarande år. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden får ianspråkta 2020 års investeringsmedel för 
åtgärderna ifråga. 

Inlägg 
Hans Brettschneider (MP) samt Sara Keisu (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får ianspråkta 
2020 års investeringsmedel för åtgärderna ifråga. 

Hans Brettschneider (MP) samt Sara Keisu (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 424 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-23 § 160 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelser 2019-04-11 samt 2019-
08-13 
Kartbilagor 
Nu gällande regelverk för belysning 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontortet, ekonomi, finans och juridik 
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§ 353 Dnr KS 2019-000594 317 

Upphävande av regler för vägbelysning utanför 
detaljplaner 

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-23 § 159 att föreslå 
kommunfullmäktige att upphäva belysningsregler utanför detaljplanerat 
område från och med 2019-12-31; att föreslå kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till nya 
belysningsregler gällande belysning utanför tätort samt att föreslå 
kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden får besluta om 
omfattning av belysningsanläggning vid behov av reinvestering till dess 
nya belysningsregler är beslutade.  

Nämnden hänvisar till att det finns anledning att se över reglerna för 
belysning utom detaljplanelagt område i syfte att anpassa belysningen till 
landsbygdsplanens intentioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Det enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-09-11 § 285 angående 

belysningsregler utanför detaljplanerat område samt tillämpning av 
dessa fastställda regelverket upphävs från och med 2019-12-31. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt 
regelverk för belysning utanför tätort. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om omfattning av 
belysningsanläggningar vid behov av reinvestering tills dess nya 
belysningsregler är beslutade.  

4. Förslag skall kommuniceras med berörda byar innan beslut om ny 
belysning tas. 

5. Delegationen enligt punkt 3 gäller till och med 2020-04-30. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Sara Keisu (S), Andreas Löwenhöök (M) samt 
Linnea Öhman (MP) yttrar sig. 
 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att det enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-
09-11 § 285 angående belysningsregler utanför detaljplanerat område samt 
tillämpning av dessa fastställda regelverket upphävs från och med 2019-
12-31; att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag 
till nytt regelverk för belysning utanför tätort; att samhällsbyggnads-
nämnden får besluta om omfattning av belysningsanläggningar vid behov 
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av reinvestering till dess nya belysningsregler är beslutade; samt att 
delegatonen enligt punkt 4 gäller till och med 2020-03-31. 

Carina Sundbom (C), Sara Keisu (S), Andreas Löwenhöök (M) samt 
Linnea Öhman (MP) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande tillägg ”förslag skall kommuniceras med berörda byar innan 
beslut om ny belysning tas”. 

Sara Keisu (S) yrkar att delegationen skall gälla till och med 2020-04-30. 

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

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer proposition på Carina Sundboms m fl tilläggsyrkande  
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutsgång 3 
Ordförande ställer proposition på Sara Keisus yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 423 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-23 § 159 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 354 Dnr KS 2019-000170 600 

Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina 
Sundbom (C), Christina Soldan (L) och 
Charlotta Enqvist (KD) om utvärdering av 
kulturskolan (17/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M), Carina 
Sundbom (C), Christina Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD) har 
inkommit med en motion i vilken föreslås att kulturnämnden får i uppdrag 
att ta fram en utvärdering av kulturskolan med grund i verksamhetens mål; 
att kulturnämnden får i uppdrag att presentera en plan för förändringar av 
kulturskolans inriktning, omfattning och finansiering för att svara upp mot 
eventuella brister och utmaningar som framkommer av utvärderingen; samt 
att kulturnämnden får i uppdrag att redovisa orsakerna till de rådande 
problemen med långa väntetider till instrumentundervisningen. 

Kulturnämnden beslutade 2019-06-19 § 79 att föreslå att motionen skall 
anses besvarad. Av kulturnämndens protokoll framgår att kulturnämnden 
vid samma sammanträde beslutade att genomföra en utvärdering enligt 
motionärernas förslag senast 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är, med hänvisning till av kulturnämnden vidtagen åtgärd, att 
anse som bifallen. 

Inlägg 
Daniel Sjögren (S), Christina Soldan (L) samt Maria Marklund (S) yttrar 
sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till av 
kulturnämnden vidtagen åtgärd, att anse som bifallen 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 325 
Kulturnämndens protokoll 2019-06-19 § 79 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-12 
______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Kulturnämnden 
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§ 355 Dnr KS 2019-000234 340 

Motion av Ingegerd Saarinen (MP) om 
vattenläckage i ledningsnäten (22/19) 

Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Ingegerd Saarinen (MP) 
har inkommit med en motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun 
undersöker de möjligheter med ny teknik som nu finns att minska läckagen 
i ledningsnäten; samt att Skellefteå kommun anmäler intresse att delta som 
testkund för den aktuella tekniken.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-27 § 99 att föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad utan ytterligare åtgärd. 
Nämnden hänvisar till Skellefteå kommuns deltagande i olika pågående 
utvecklingsarbeten. 

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

att betrakta som besvarad. 

2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges 
sida. 

Inlägg 
Linnea Öhman (MP) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 285 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-27 § 99 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-07 
Motion 22/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 356 Dnr KS 2019-000271 109 

Motion av Felicia Lundmark (S) om HBTQ-
certifierad kommun (24/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Felicia Lundmark (S) har inkommit med 
en motion i vilken föreslås att de verksamheter som har möjlighet ska 
ansöka om statsbidrag för att kunna ha ekonomisk möjlighet att HBTQ-
certifiera sina enheter; att de verksamheter som får beviljat statsbidrag ska 
genomföra en HBTQ-certifiering; samt att de verksamheter som ansöker 
om statsbidrag för att bli certifierade och inte beviljas det istället ansöker 
om att bli HBTQ diplomerade. 

Kommunledningskontoret anför att motionen tar upp viktiga och angelägna 
frågor och att det är viktigt med en ökad kunskap om HBTQ-frågor. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen bifalls på så sätt att 
kommunens verksamheter uppmanas att genomföra HBTQ-certifiering 
eller diplomering i den mån extern finansiering kan ordnas. Om extern 
finansiering inte kan ordnas får den verksamhet som ändå vill genomföra 
certifiering/diplomering pröva möjligheter till finansiering inom befintliga 
resurser. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Samtliga nämnder uppmanas att genomföra HBTQ-certifiering 

alternativ genomföra HBTQ-diplomering inom sina verksamheter, i 
den mån extern finansiering kan ordnas. 

2. Om extern finansiering inte kan ordnas får den nämnd som vill 
genomföra HBTQ-certifiering eller –diplomering pröva detta inom 
befintliga resurser. 

3. Motionen är med detta att anse som bifallen. 

Inlägg 
Felicia Lundmark (S), Lenita Hellman (M), Markus Sehlstedt (SD), Emilia 
Ådin (S), Linnea Öhman (MP), Petter Ershag (KD), Pär Brubacken (C), 
Ann Åström (S), Malin Berglund (S), Annamaria Hedlund (S), Shervin 
Ahmadzadeh (L), Stina Engström (L), Andreas Löwenhöök (M), Micaela 
Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist (KD), Jeanette Velander (V), Marie 
Bergslycka (V), Katarina Larsson (C) samt Harriet Classon (S) yttrar sig.  

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att samtliga nämnder uppmanas att genomföra 
HBTQ-certifiering alternativ genomföra HBTQ-diplomering inom sina 
verksamheter, i den mån extern finansiering kan ordnas; att om extern 
finansiering inte kan ordnas får den nämnd som vill genomföra HBTQ-
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certifiering eller –diplomering pröva detta inom befintliga resurser; samt 
att motionen är med detta att anse som bifallen. 

Lenita Hellman (M), Emilia Ådin (S), Linnea Öhman (MP), Pär Brubacken 
(C), Ann Åström (S), Annamaria Hedlund (S), Shervin Ahmadzadeh (L), 
Andreas Löwenhöök (M), Micaela Löwenhöök (M), Charlotta Enqvist 
(KD), Jeanette Velander (V), Marie Bergslycka (V) samt Harriet Classon 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Markus Sehlstedt (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 327 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-04 
Motion 24/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret/utredningsstrateg 
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§ 357 Dnr KS 2019-000338 101 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus 
Sehlstedt (SD), Magnus Bergmark (SD) om att 
en insynsplats införs i budgetberedningen 
(27/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) samt 
Magnus Bergmark (SD) har inkommit med en motion i vilken föreslås att 
en insynsplats införs i kommunstyrelsens budgetberedning, för alla 
folkvalda partier i kommunfullmäktige som saknar en ordinarie plats i 
budgetberedningen. Vid kontakter med en av motionärerna har motionens 
syfte förtydligats till att alla partier som har mandat i kommunfullmäktige 
skall ha insyn i budgetberedningens arbete. 

Kommunledningskontoret anför att budgetberedningen är en av 
kommunstyrelsen utsedd beredning, vars sammansättning och arbetsformer 
inte är reglerat i kommunstyrelsens reglemente. Inte heller i andra 
styrdokument finns sammansättning och arbetsformer reglerade, det har 
dock utvecklats en praxis att ledamöter och ersättare i budgetberedningen 
är samma fysiska personer som också är ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Därmed har också antalet ledamöter och 
ersättare blivit sju vardera, och mandaten fördelats enligt samma principer 
som för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Arbetsutskottet konstaterar att det är kommunstyrelsen som utser 
budgetberedning, därför kan kommunfullmäktige inte i detalj reglera 
beredningens arbetsformer och sammansättning, med mindre 
kommunfullmäktige beslutar att i kommunstyrelsens reglemente eller 
annat likvärdigt styrdokument fastställa hur beredningen skall vara 
organiserad. Motionärerna har dock pekat på ett problem som är i behov av 
lösning, nämligen att de partier som inte är representerade i 
budgetberedningen antingen direkt eller via en samarbetspartner, upplever 
att information som har kommit budgetberedningen till del inte förs vidare. 
Detta försvårar dels arbetet med att upprätta ett partiunikt budgetförslag, 
dels den därpå följande politiska debatten.  

Det är arbetsutskottets uppfattning att frågan om budgetberedningens 
arbetsformer bör diskuteras i ett vidare perspektiv utifrån det legitima 
behov av information som finns bland de politiska partierna, och att den 
diskussionen inte bör begränsas till antalet ledamöter i budgetberedningen. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-08, § 383 att kommunstyrelsens 
presidium samt oppositionsrådet får i uppdrag att upprätta ett förslag till 
hur information om budgetprocessen kan säkerställas för de partier som 
inte är representerade i budgetberedningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till av kommunstyrelsen givet uppdrag, 

att betrakta som besvarad. 

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

Reservation 
Gun-Britt Holmlund (SD), Christina Soldan (L) samt Hans Brettschneider 
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Per 
Björnbom (SD), Magnus Bergmark (SD), Markus Sehlstedt (SD), Linda 
Strandberg (SD), Kerstin Olofsson (L), Shervin Ahmadzadeh (L), Stina 
Engström (L) samt Linnea Öhman (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Gun-Britt Holmlunds m fl yrkande. 

Inlägg 
Gun-Britt Holmlund (SD), Maria Marklund (S), Hans Brettschneider (MP), 
Carina Sundbom (C), Stina Engström (L), Linda Strandberg (SD), Andreas 
Löwenhöök (M), Ann Åström (S) samt Agneta Hansson (V) yttrar sig. 

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

Gun-Britt Holmlund (SD), Christina Soldan (L) samt Hans Brettschneider 
(MP) yrkar bifall till motionen. 

Maria Marklund (S), Carina Sundbom (C), Ann Åström (S) samt Agneta 
Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Gun-
Britt Holmlunds 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 Gun-Britt Holmlunds m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid omröstningen avges 42 ja-röster och 23 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-08 § 383 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-07 
Motion 27/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunstyrelsens presidium 
Oppositionsrådet 
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Voteringslista § 357 
Ja röstar: 
Malin Berglund (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 
Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Simon Rilfors (S), Felicia Lundmark 
(S), Carina Lundmark (S), Anita Wallström (S), Ann Åström (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Harriet Classon (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Martin 
Hedqvist (S), Robert Eskelinen (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund 
(S), Annica Bray (S), Lars Lundmark (S), Peter Stensmar (S), Valter 
Stenberg (S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson 
(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), , Anna 
From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C),  

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

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Sara-Mari Eriksson (M), Micaela Löwenhöök (M), 
Anette Lindgren (M), Lenita Hellman (M), Andreas Löwenhöök (M), 
Ramona Dolan (M), Gunnar Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Pär Brubäcken (C) 

Per Björnbom (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (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), Linnea Öhman (MP).  
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§ 358 Dnr KS 2019-000339 299 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus 
Sehlstedt (SD), Magnus Bergmark (SD) om att 
skapa mer boendeytor i befintliga 
bostadsbestånd (28/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD), Magnus 
Bergmark (SD) har inkommit med en motion i vilken föreslås att 
kommunfullmäktige ger Skelleftebostäder AB (Skebo) i uppdrag att utreda 
om biutrymmen, som t ex vindsytor, kan renoveras för att användas som 
bostadsytor (beslutspunkt 1); att ge lämplig nämnd i uppdrag att utreda hur 
effektiva bygglovsprocesser skulle kunna genomföras vid sådan 
handläggning (beslutspunkt 2); samt att lämplig nämnd får i uppdrag att 
bjuda in privata fastighetsägare till en dialog om hur fler bostadsytor kan 
lokaliseras ur befintliga biutrymmen (beslutspunkt 3).  

Skebo har yttrat sig över motionens beslutspunkt 1, och redogör för vad 
bolaget tidigare gjort beträffande kartläggning och ombyggnad av 
biutrymmen.  

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-08-29 § 179 att hänvisa till 
gällande serviceförklaringar beträffande handläggning av bygglov, i vilka 
utlovas en maximal handläggningstid som är två veckor kortare än den 
lagstadgade tiden. Nämnden anser att insatser istället med fördel kan 
fokuseras på att informerar fastighetsägare om de förutsättningar och 
undantag som gäller vid ändring till bostad. 

Kommunledningskontoret, näringsliv hänvisar till samhällsbyggnads-
förvaltningens tjänsteskrivelse och avger inget eget yttrande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till inkomna yttranden, att betrakta som 

besvarad. 

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

Inlägg 
Markus Sehlstedt (SD), Maria Marklund (S) samt Kjell Bergmark (C) 
yttrar sig. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till inkomna 
yttranden, att betrakta som besvarad; samt att motionen föranleder inte 
någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Markus Sehlstedt (SD) yrkar att motionens beslutspunkter 1 – 2 skall anses 
som besvarade samt att beslutspunkt 3 skall bifallas. 

Maria Marklund (S) samt Kjell Bergmark (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Markus 
Sehlstedts 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 Markus Sehlstedts yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat   
Vid omröstningen avges 60 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-08 § 380 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-08-29 § 179 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12 
Kommunledningskontoret, näringsliv meddelande 2019-08-12 
Skelleftebostäder AB yttrande 
Motion 28/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunledningskontoret/näringsliv 
Skelleftebostäder AB 
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Voteringslista § 358 
Ja röstar: 
Malin Berglund (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 
Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Simon Rilfors (S), Felicia Lundmark 
(S), Carina Lundmark (S), Anita Wallström (S), Ann Åström (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Harriet Classon (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Martin 
Hedqvist (S), Daniel Sjögren (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund (S), 
Annica Bray (S), Lars Lundmark (S), Peter Stensmar (S), Valter Stenberg 
(S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats 
Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Kjell Lindström (M), Sara-Mari Eriksson (M), Siri Almqvist (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), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

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

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

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

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

Nej röstar:  
Per Björnbom (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 
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§ 359 Dnr KS 2019-000371 109 

Motion av Linnea Öhman (MP) om intern 
klimatväxling (30/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Linnea Öhman (MP) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att Skellefteå kommun utreder modeller för 
klimatväxling vid kommunens transporter; samt att kommunen inför 
klimatväxling enligt den modell utredningen finner mest lämplig. 

Kommunledningskontoret anför att i det pågående arbetet med 
kommunstyrelsens uppdrag att utifrån Sveriges miljömål och arbetet i 
miljömålssystemet ta fram ett sammanhållet miljö- och klimatprogram, 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 292), finns hållbara 
transporter med som ett fokusområde. Inom ramen för arbetet med miljö- 
och klimatprogrammet och hållbara transporter utreds också olika 
lösningar och målsättningar som kan bidra till en minskning av 
klimatbelastande tjänsteresor. Ett internt klimatväxlingsprogram utreds 
specifikt och finns med som en tänkbar lösning.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till pågående arbetet med miljö- och 

klimatprogram, att betrakta som besvarad. 

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

Inlägg 
Linnea Öhman (MP) samt Maria Marklund (S) yttrar sig. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till pågående 
arbetet med miljö- och klimatprogram, att betrakta som besvarad; samt att 
motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Linnea Öhman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Maria Marklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 56  
Kommunfullmäktige 2019-11-26 
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

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

Omröstningsresultat   
Vid omröstningen avges 63 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en röstat 
framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-08 § 407 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-13 
Motion 30/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret 
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Voteringslista § 359 
Ja röstar: 
Malin Berglund (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 
Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Simon Rilfors (S), Felicia Lundmark 
(S), Carina Lundmark (S), Anita Wallström (S), Ann Åström (S), Sara 
Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund 
(S), Harriet Classon (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Martin 
Hedqvist (S), Daniel Sjögren (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund (S), 
Annica Bray (S), Lars Lundmark (S), Peter Stensmar (S), Valter Stenberg 
(S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats 
Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Kjell Lindström (M), Sara-Mari Eriksson (M), Siri Almqvist (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), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

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

Per Björnbom (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

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

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

Nej röstar:  
Hans Brettschneider (MP), Linnea Öhman (MP). 
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§ 360 Dnr KS 2019-000019 700 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Linda 
Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Magnus Bergmark (SD och Marcus Sehlstedt 
(SD) om fler kontaktvägar till socialtjänsten 
(1/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Markku Abrahamsson (SD), Linda 
Strandberg (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), Magnus Bergmark (SD och 
Marcus Sehlstedt (SD) har inkommit med en motion i vilken föreslås att 
socialnämnden får i uppdrag att att ansvara för införandet av ett 
kontaktformulär till socialtjänsten på Skellefteå kommuns hemsida, dit 
barn och unga kan höra av sig för att söka hjälp och stöd, genom att bli 
uppringda av en handläggare vid en tidpunkt de själva valt; samt att  
komplettera formuläret på hemsidan med information som riktar sig mot 
barn och unga, som uppmuntrar till att söka hjälp, och förklara vad 
socialtjänsten kan hjälpa till med utifrån ett barns perspektiv. 

Socialnämnden beslutade 2019-10-03 § 148 att föreslå att motionen skall 
avslås då den anses besvarad, i till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 
socialkontoret finns en redogörelse för de kontaktvägar som i dag finns. 

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

som besvarad. 

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

Inlägg 
Gun-Britt Holmlund (SD), Håkan Andersson (C), Iosif Karambotis (S) 
samt Anette Lindgren (M) yttrar sig. 
 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
socialnämndens yttrande, att anse som besvarad (beslutspunkt 1); samt att 
motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunstyrelsens 
sida (beslutspunkt 2). 

Gun-Britt Holmlund (SD) yrkar bifall till motionen. 

Håkan Andersson (C), Iosif Karambotis (S) samt Anette Lindgren (M)  
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Gun-
Britt Holmlunds yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

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

Omröstningsresultat   
Vid omröstningen avges 59 ja-röster och 5 nej-röster, 1 ledamot är 
frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 389 
Socialnämndens protokoll 2019-10-03 § 148 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-08-27 
Motion 1/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
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Voteringslista § 360 
Ja röstar: 
Malin Berglund (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 
Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Simon Rilfors (S), Felicia Lundmark 
(S), Carina Lundmark (S), Anita Wallström (S), Ann Åström (S), Iosif 
Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Harriet 
Classon (S), Maria Granskär (S), Emilia Ådin (S), Martin Hedqvist (S), 
Daniel Sjögren (S), Daniel Enwall (S), Maria Marklund (S), Annica Bray 
(S), Lars Lundmark (S), Peter Stensmar (S), Valter Stenberg (S), Daniel 
Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Gunilla Andersson (S), Mats Ekman (S), 
Bertil Almgren (S), 

Kjell Lindström (M), Sara-Mari Eriksson (M), Siri Almqvist (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), Anna From-Lindqvist (C), Kjell Bergmark (C), Håkan 
Andersson (C),  

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

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

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

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

Nej röstar:  
Per Björnbom (SD), Magnus Bergmark (SD), Gun-Britt Holmlund (SD), 
Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

Frånvarande: 
Sara Keisu (S). 
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§ 361 Dnr KS 2019-000668 102 

Avsägelse från Sara Keisu (S) av uppdraget 
som ombud för Shorelink och eventuellt 
fyllnadsval 

Sammanfattning  
Sara Keisu (S) har avsagt sig uppdraget som ombud för Shorelink. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Sara Keisu (S) befrias från uppdraget. 

2. Fyllnadsval förrättas vid ett senare tilfälle. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Sara Kiesu 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Shorelink AB 
Sara Keisu 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 362 Dnr KS 2019-000673 102 

Avsägelse från Gun Westin (L) av uppdraget 
som ersättare i för- och grundskolenämnden 
och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Gun Westin (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i för- och 
grundskolenämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Gun Westin (L) befrias från uppdraget. 

2. Torbjörn Öhberg (L) utses till ny ersättare i för- och 
grundskolenämnden för tiden till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Gun Westin. 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
För- och grundskolenämnden 
Torbjörn Öhberg 
Gun Westin 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 363 Dnr KS 2019-000697 102 

Avsägelse från Elizabeth Westerlund (S) av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Elizabeth Westerlund (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Elizabeth Westerlund (S) befrias från uppdraget. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Elizabeth Westerlund. 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 
Elizabeth Westerlund 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 364 Dnr KS 2019-000694 102 

Avsägelse från Margareta Carlbäck (L) av 
uppdraget som ledamot i bygg- och 
miljönämnden och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Margareta Carlbäck (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i bygg- och 
miljönämnden från och med 2019-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Margareta Carlbäck (L) befrias från uppdraget från och med  

2019-12-31. 

3. Ethel Söderström (L) utses till ny ledamot i bygg- och miljönämnden  
för tiden 2020-01-01 -  2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Margareta Carlbäck 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
Margareta Carlbäck 
Ethel Söderström 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 365 Dnr KS 2019-000701 102 

Avsägelse från Mikael Eriksson (M) av 
uppdraget som ersättare i nämnden för support 
och lokaler och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Mikael Eriksson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i nämnden för 
support och lokaler. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Mikael Eriksson (M) befrias från uppdraget. 

2. Kristoffer Bygdemark (M) utses till ny ersättare i nämnden för support 
och lokaler för tiden till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Mikael Eriksson 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Nämnden för support och lokaler 
Kristoffer BygdemarkMikael Eriksson 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 366 Dnr KS 2019-000727 102 

Avsägelse från Lorents Burman (S) av 
uppdraget som ledamot och ordförande i 
Skellefteå IH Holding AB och eventuellt 
fyllnadsval 

Sammanfattning  
Lorents Burman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande 
i Skellefteå IH Holding AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lorents Burman (S) befrias från uppdragen. 

2. Robert Andersson (S) utses till ny ledamot i Skellefteå IH Holding AB 
för tiden till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige 

3. Åsa Etelemäki (S) utses till ny ordförande i Skellefteå IH Holding AB 
för tiden till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lorents Burman 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Industrihus AB 
Skellefteå Stadshus AB 
Robert Andersson 
Åsa Etelemäki 
Lorents Burman 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 367 Dnr KS 2019-000728 102 

Avsägelse från Lorents Burman (S) av 
uppdraget som ledamot och ordförande i 
Skellefteå IH Fastigheter AB och eventuellt 
fyllnadsval 

Sammanfattning  
Lorents Burman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande 
i Skellefteå IH Fastigheter AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lorents Burman (S) befrias från uppdragen. 

2. Robert Andersson (S) utses till ny ledamot i Skellefteå IH Fastigheter 
AB för tiden till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige 

3. Åsa Etelemäki (S) utses till ny ordförande i Skellefteå IH Fastigheter 
AB för tiden till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lorents Burman 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Industrihus AB 
Skellefteå Stadshus AB 
Robert Andersson 
Åsa Etelemäki 
Lorents Burman 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 368 Dnr KS 2019-000739 102 

Avsägelse från Niklas Hellsten av uppdraget 
som ledamot och ordförande i Stinsen 
Skellefteå AB och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Niklas Hellsten har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i 
Stinsen Skellefteå AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Niklas Hellsten befrias från uppdragen. 

2. Elin Söderlund utses till ny ledamot och ordförande i Stinsen Skellefteå 
AB för tiden till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Niklas Hellsten 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Industrihus AB 
Skellefteå Stadshus 
Elin Söderlund 
Niklas Hellsten 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 369 Dnr KS 2019-000740 102 

Avsägelse från Niklas Hellsten av uppdraget 
som suppleant i fastighetsbolaget Tärnan AB 
och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Niklas Hellsten har avsagt sig uppdraget som suppleant i fastighetsbolaget 
Tärnan AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Niklas Hellsten befrias från uppdraget. 

2. Elin Söderlund utses till ny suppleant i fastighetsbolaget Tärnan AB för 
tiden till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Niklas Hellsten 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Industrihus AB 
Skellefteå Stadshus 
Elin Söderlund 
Niklas Hellsten 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 370 Dnr KS 2019-000745 102 

Avsägelse från Cecilia Ackermann  (C) av 
uppdraget som ersättare i gymnasienämnden 
och eventuellt fyllnadsvalSammanfattning  
Cecilia Ackermann (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
gymnasienämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Cecilia Ackerman (C) befrias från uppdraget. 

2. Wilmer Martinez Barcha (C) utses till ny ersättare i gymnasienämnden 
för tiden till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Cecilia Ackermann 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Gymnasienämnden 
Cecilia Ackermann 
Wilmer Martinez Barcha 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 371 Dnr KS 2019-000735 102 

Förslag till ändrad styrelse, Lövångers Trafik 
AB och AB Continentbus 

Sammanfattning  
Skellefteå Stadshus AB har lämnat förslag till ändrad styrelse i Lövångers 
Trafik AB och AB Continentbus AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Andreas Olofsson befrias från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Lövångers Trafik AB. 

2. Kristoffer Hedenström utse till ledamot i styrelsen för Lövångers 
Trafik AB för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 

3. Andreas Olofsson befrias från uppdraget som ledamot i styrelsen för 
AB Continentbus. 

4. Kristoffer Hedenström utses till ledamot i styrelsen för AB 
Continentbus för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skellefteå Stadshus AB protokoll 2019-11-11, § 90 

______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 
Skellefteåbuss AB 
Kristoffer Hedenström 
Andreas Olofsson 
Ansvarig för Troman 
Support och lokaler/lönecenter 
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§ 372 Dnr KS 2019-000016 101 

Remisser  
 Dnr 2019-650 800 
 
Motion av Andreas Löwenhöök (M) om att genomföra en utredning kring 
kommunens föreningsbidrag (39/19) 
 
 Dnr 2019-709 800 
 
Motion av Christina Soldan (L) om föreningsstöd till föreningar som 
arbetar med integration (40/19) 
______________________________________________________ 
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§ 373 Dnr KS 2019-000698 101 

Delgivningar  
 Dnr 2019-632 102 
 
Länsstyrelsens beslut 2019-11-12 där Oscar Wellman (C) har utsetts till ny 
ledamot och Ann-Christin Falkman (C) har utsetts till ny ersättare 
 
______________________________________________________ 
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§ 374 Dnr KS 2019-000200 169 

Motion av Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus 
Sehlstedt (SD) och Magnus Bergmark (SD) om 
avradikalisering som krav för kommunalt 
bistånd till återvändande våldsbejakande 
extremister (19/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Markku Abrahamsson (SD), Gun-Britt 
Holmlund (SD), Linda Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD) och 
Magnus Bergmark (SD) har inkommit med en motion i vilken föreslås att 
Skellefteå kommun, i samverkan med polis och nationell expertis, utformar 
ett kommunalt program som syftar till att aktivt avradikalisera 
våldsbejakande extremister (beslutspunkt 1); att den som återvänt från 
deltagande i Islamiska statens verksamheter, sympatiserar eller stödjer 
extremistisk våldsbejakande verksamhet, inte ska kunna erhålla kommunalt 
bistånd utan krav på deltagande i avradikaliseringsprogrammet 
(beslutspunkt 2); samt att den som vägrar att delta i, eller inte når målen i 
avradikaliseringsprogrammet, inte ska kunna erhålla kommunalt bistånd i 
enlighet med socialtjänstlagen (beslutspunkt 3). 

Socialnämnden beslutade 2019-10-03 § 149 att föreslå att motionens 
förslag om kommunalt program avslås då behov inte föreligger, samt att 
avslå motionens beslutspunkt två och tre med hänvisning till att de 
föreslagna kraven strider mot svensk lagstiftning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2019-12-17. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 448 
Socialnämndens protokoll 2019-10-03 § 149 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-08-27 
Motion19/19 
______________________________________________________ 
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§ 375 Dnr KS 2019-000335 330 

Motion av Per-Ivar Skogqvist (KD) och 
Charlotta Enqvist (KD) att ta fram en plan för att 
göra utomhusmiljön i centrala Jörn mer 
attraktiv (26/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamot Charlotta Enqvist (KD) samt tjänstgörande 
ersättaren Per-Ivar Skogqvist (KD) har inkommit med en motion i vilken 
föreslås att att Skellefteå kommun i samråd med föreningslivet och övriga 
civilsamhället i Jörn tar fram en plan för att göra utomhusmiljön i centrala 
Jörn mer attraktiv; samt att Skellefteå kommun utifrån den planen gör 
nödvändiga insatser för att möjliggöra en upprustning av utomhusmiljön i 
Jörns centrum. 

Kommunledningskontoret har kontaktat motionären och anför att det finns 
anledning för kommunen att agera för att förbättra utomhusmiljön i Jörn, 
utifrån kontakter med motionär kring motionens syfte. 

Kommunstyrelsen konstaterar att det har pågått ett kulturprojekt vid namn 
”Lyssna på oss” i Jörn som ett led i Kulturrådets satsning på kreativa 
platser, projektet mynnade i sommar ut i festivalen ”Ursinnig festival”. De 
erfarenheter som gjordes under projektet bör beaktas i kommande 
utvecklingsprojekt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa ett utvecklingsprojekt för 

tätortsutveckling i Jörns samhälle med deltagande av olika aktörer från 
både det lokala civilsamhället och kommunala verksamheter. 

2. Motionen är därmed att anse som bifallen. 

Inlägg 
Charlotta Enqvist (KD) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa ett 
utvecklingsprojekt för tätortsutveckling i Jörns samhälle med deltagande 
av olika aktörer från både det lokala civilsamhället och kommunala 
verksamheter; samt att motionen är därmed att anse som bifallen. 

Charlotta Enqvist (KD) 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 2019-11-05 § 449 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-02 
Motion 26/19 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionärerna 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling   
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§ 376 Dnr KS 2019-000646 420 

Fråga av Linnea Öhman (MP) hur det går med 
miljö- och klimatprogrammet 
Kommunfullmäktigeledamoten Linnea Öhman (MP) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”I kommunfullmäktige i november 2018 antogs ett hållbarhetsprogram för 
Skellefteå kommun, och i samband med det fick även kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ett sammanhållet miljö- och klimatprogram med 
tydliga mål och uppföljning. Berörda nämnder och bolag skulle delta i 
arbetet. 
 
Det går inte att nog understryka hur viktigt det här uppdraget är. Miljö- och 
klimatprogrammet bör vara ett fundament i nästa års budgetprocess. En 
ansvarsfull miljö- och klimatpolitik lägger grunden för en ansvarsfull och 
hållbar utveckling inom alla andra politikområden. Den främsta insatsen 
Sverige kan göra för att bromsa klimatförändringarna och andra 
miljöproblem är att agera föregångare. Detsamma gäller oss som kommun. 
 
Med anledning av detta undrar jag: 
 
1. Vilka nämnder och bolag kommer delta i arbetet? 
 
2. När beräknar du att vi kan behandla miljö- och klimatprogrammet i 

fullmäktige?” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2019-12-17 

______________________________________________________ 
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§ 377 Dnr KS 2019-000647 700 

Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om 
handläggning av socialnämndens bidrag 
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Tidningen Norran beskriver att det finns handläggare och enhetschefer, 
som är delaktiga i mottagandet av bidragsansökningar till socialnämnden, 
som även är aktiva i en förening som söker och får bidrag av nämnden. 
 
Mot bakgrund av detta har jag följande fråga till socialnämndens 
ordförande Iosif Karambotis (S): 
 
Är det lämpligt att handläggare/tjänstemän tar emot och hanterar den egna 
föreningens bidragsansökningar till socialnämnden?” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
 
”Andreas Löwenhöök (Moderaterna) har ställt en fråga gällande 
handläggning av socialnämndens bidrag. Han har läst i tidningen Norran 
att det finns handläggare och enhetschefer som är delaktiga i mottagandet 
av bidragsansökningar till socialnämnden, som även är aktiva i en förening 
som söker bidrag av nämnden. Utifrån detta ställer Andreas Löwenhöök 
följande fråga:  
 
Fråga: Anser socialnämndens ordförande att det är lämpligt att 
handläggare/tjänstemän tar emot och hanterar den egna föreningens 
bidragsansökan? 
 
Svar: Tidningen Norrans beskrivning av processen är inte i alla delar 
korrekt. Den går att misstolka. Det är flera olika handläggare/tjänstemän 
som är inblandade i processen kring föreningsbidragen. De som 
informerar, tar emot, hanterar och bereder ansökan är inte samma personer. 
Frågan om lämpligheten är därför inte relevant. 
 
De föreningar som socialnämnden handlägger måste vara registrerade i 
föreningsregistret som en social eller etnisk förening för att kunna söka 
bidrag hos socialnämnden. Fram till idag har denna registrering skett hos 
fritidskontoret som också har tagit emot ansökningarna från föreningarna. 
Från och med nu kommer det att vara en digital ansökan som går direkt till 
de tjänstepersoner som ska bereda ansökan.  
 
Det finns riktlinjer på Skellefteå kommuns hemsida om vilken inriktning 
dessa föreningar skall ha. Att föreningarna följer dessa riktlinjer kollas upp 
genom att föreningarna får lämna in en verksamhetsrapport, 
verksamhetsplan och en budget. Rapporten är tillbakablickade och 
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beskriver året som gått. Planen är framåtsyftande och beskriver tänkta 
aktiviteter för sökt bidrag. 
 
Om en ansökan inte är komplett har man kunnat få hjälp med att 
komplettera det som behövs innan ansökningstiden är slut av en 
handläggare som nämns i artikeln i Norran. Hen har inte med 
registreringen av ansökningarna att göra. Hen håller i ett informationsmöte 
till alla föreningar om vilket material som behöver vara med i ansökan för 
att den ska vara komplett. Detta hölls senast med en handläggare från 
fritidskontoret.  
 
I den slutliga beredningen av inkomna ansökningar medverkar idag två 
tjänstepersoner som är verksamhetschef och enhetschef. Dessa två har inte 
någon koppling till styrelserna i föreningarna som sökt bidrag. Det slutliga 
beslutet om bidrag fattas av socialnämnden. De kan ändra förslag till beslut 
om de är av annan åsikt.” 
 
Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 378 Dnr KS 2019-000652 700 

Fråga av Shervin Ahmadzadeh (L) om stödet till 
etniska föreningar i kommunen 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till 
socialnämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Majoriteten av våra etniska föreningar i kommunen gör ett mycket gott 
arbete och på så sätt är med och bidrar till en mer välfungerande 
integration. Senaste tidens debatt om ett par icke-demokratiska föreningar 
riskerar att kasta skugga över det enormt goda arbete som utförs av övriga 
etniska föreningar. Det är viktigt att kommunen står upp för de goda 
krafter som verkar för ett mer inkluderande samhälle.  
 
Med ovanstående förklaring ställer jag följande fråga:  
 
Kommer du att göra allt som står i din makt för att bevara stödet till etniska 
föreningar i kommunen och inte låta populistiska förslag resultera i 
kollektiv bestraffning?” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
 
”Shervin Ahmadzadeh (Liberalerna), skriver att den senaste tidens debatt 
om ett par icke-demokratiska föreningar riskerar att kasta skugga över det 
goda arbete som utförs av övriga etniska föreningar.  
 
Med bakgrund av det ställer Shervin Ahmadzadeh följande fråga: 
 
Fråga: Kommer du att gör allt som står i din makt för att bevara stödet till 
etniska föreningar i kommunen och inte låta populistiska förslag resultera 
i kollektiv bestraffning? 
 
Svar: Bidrag till föreningslivet har en lång tradition inom Skellefteå 
kommun. Det finns idag inga planer på att etniska och sociala föreningar 
ska exkluderas från att kunna söka föreningsbidrag.   
 
Socialnämnden har tydliga riktlinjer kring vad som gäller när man söker 
föreningsbidrag. Detta gäller både etniska och sociala föreningar. Alla 
föreningars ansökan behandlas individuellt. Detsamma gäller om 
socialnämnden bedömer att granska någon förening. Det påverkar inte 
andra föreningar. Debatten kring enskilda föreningar påverkar inte 
socialnämndens beslut när det gäller andra föreningar.” 
 
Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 379 Dnr KS 2019-000654 610 

Fråga av Stina Engström (L) om 
barnkonventionen i gymnasienämndens 
verksamhet 
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (L) har till 
gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Barnkonventionen blir lag efter nyår. Det har varit information för oss 
politiker och det talas om lagen i media och så vidare. Men hur är det med 
våra elever/ungdomar i våra verksamheter? Har skolan ett uppdrag att 
samtala/ undervisa kring deras rättigheter och vad det innebär? Det är 
ytterst viktigt att de som berörs också får vetskap om barnkonventionen.” 
 
Gymnasienämndens ordförande Felicia Lundmark (S) lämnar följande 
svar: 
 
”I dagsläget finns inget beslut om någon informations- eller 
kommunikationskampanj om barnkonventionen riktad till elever/ungdomar 
i våra verksamheter. Inom gymnasiet skiljer sig informationen kring 
Barnkonventionen åt mellan olika utbildningar. Vissa klasser och program 
arbetar aktivt med frågan och den lyfts bland annat i undervisningen om 
mänskliga rättigheter.  
 
Skellefteå kommun har blivit utsedd till barnrättskommun enligt UNICEF. 
I förarbetet har kommunens barnrättsnätverk tagit fram en handlingsplan 
för att arbeta för barns rättigheter. Ett fåtal elever har av kommunens 
demokratilots utbildats till barnrättsambassadörer.  
 
Som ett led i att stärka barns och ungas rätt till att komma till tals i frågor 
som berör dem genomförs ungdomsfullmäktige/invånardialog i år på ett 
antal av kommunens grund- och gymnasieskolor. Tanken är att unga ska få 
träffa politiker på sina egna arenor för att kunna framföra vad som är 
viktigt för dem.  
 
Det planeras även för utbildningar om Barnkonventionen för kommunens 
politiker och medarbetare. Genom att de får ökad kännedom om 
konventionen kan barnrättsperspektivet börja genomsyra hela kommunens 
arbete.” 
 
Inlägg 
Stina Engström (L) samt Felicia Lundmark (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 380 Dnr KS 2019-000655 600 

Fråga av Stina Engström (L) om 
barnkonventionen i för- och 
grundskolenämndens verksamhet 
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Enström (L) har till för- och 
grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Barnkonventionen blir lag efter nyår. Det har varit information för oss 
politiker och det talas om lagen i media osv. Men hur är det med våra barn/ 
elever i våra verksamheter? Har skolan ett uppdrag att samtala/ undervisa 
kring deras rättigheter och vad det innebär? Det är ytterst viktigt att de som 
berörs också får vetskap om barnkonventionen.” 
 
För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 
följande svar: 
 
”I dagsläget finns inget beslut om någon särskild informations- eller 
kommunikationskampanj om Barnkonventionen riktad till elever. 
Barnkonventionen kommer dock att beröras av lärare i förskoleklass och 
fritidshemmet då det finns med i läroplanen Lgr 11.  
För övriga årskurser kommer säkert ärendet också att beröras då det är en 
ny lag som är riktad just mot barns rättigheter. Dock skiljer sig 
undervisning åt och därför kommer vissa klasser och skolor att arbeta 
aktivt med frågan, medan det för andra görs i mindre omfattning. Via de 
kanaler som finns för information och kommunikation kommer det 
material som finns på www.minarattigheter.se att spridas till våra förskolor 
och skolor. 
Skellefteå kommun har blivit utsedd till barnrättskommun enligt UNICEF. 
I förarbetet har kommunens barnrättsnätverk tagit fram en handlingsplan 
för att arbeta för barns rättigheter. Ett fåtal elever har av kommunens 
demokratilots utbildats till barnrättsambassadörer. 
Som ett led i att stärka barns och ungas rätt till att komma till tals i frågor 
som berör dem genomförs ungdomsfullmäktige och elevdialog på ett antal 
av kommunens grund- och gymnasieskolor. Tanken är att unga ska få 
träffa politiker på sina egna arenor för att kunna framföra vad som är 
viktigt för dem. 
Det planeras även för en utbildning om Barnkonventionen för kommunens 
medarbetare. Genom att medarbetare får ökad kännedom om konventionen 
kan barnrättsperspektivet börja genomsyra hela kommunens arbete.” 
 
Inlägg 
Stina Engström (L) samt Fredrik Stenberg (S) yttrar sig. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 381 Dnr KS 2019-000656 700 

Fråga av Stina Engström (L) om 
barnkonventionen i socialnämndens 
verksamhet 
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (L) har till socialnämndens 
ordförande ställt följande fråga: 
 
”Barnkonventionen blir lag efter nyår. Det har varit information för oss 
politiker och det talas om i media och så vidare. Finns det någon plan för 
hur barn/ungdomar inom förvaltningen ska nås av informationen? Det är 
ytterst viktigt att de som berörs också får vetskap om barnkonventionen. 
Tänker extra på de familjeplacerade.” 
 
Socialnämndens ordförande Iosif Karambotis (S) lämnar följande svar: 
 
”Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) är barnkonventionen redan väl 
känd bland de medarbetare som utreder, behandlar och följer upp barn och 
ungas situation. Barnperspektivet har förtydligats och förstärkts avsevärt 
de senaste åren i socialtjänstens arbete. Socialtjänsten har utvecklat sitt 
arbete med att göra barn delaktiga, och ta reda på barnets perspektiv men 
det finns alltid mer att göra.  
 
Utifrån att barnkonventionen blir lag 2020 kommer samtliga medarbetare 
få en utbildning kring detta. Det innebär att medarbetare påminns som det 
som vi redan arbetar med, och vikten av att även de barn och unga vi möter 
behöver kunskap om sina rättigheter. Familjehemsplacerade barn har 
kontakt med sin socialsekreterare minst fyra gånger per år och det blir då 
denne som ska informera om barnkonventionen och vad det innebär för det 
enskilda barnet.  
 
Socialnämndens mål är inte att bara nå de barn och unga som kommer i 
kontakt med våra verksamheter. Nämnden är även delaktig i 
invånardialoger med barn och unga för att lyssna in vad som de tycker är 
viktigt.” 
 
Inlägg 
Stina Engström (L) samt Iosif Karambotis (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 382 Dnr KS 2019-000659 610 

Fråga av Christina Soldan (L) om 
arrangemanget med skolavslutning på torget 
Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har till 
gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Det har tidigare förts diskussioner om att arrangemanget med 
skolavslutning på torget inte längre ska ingå i gymnasienämndens ansvar.  
Du har själv 2019-04-02 i kommunfullmäktige sagt att du inte ser hinder i 
att firandet arrangeras av någon annan part.  
 
Med anledning av detta vill jag fråga till Felicia Lundmark (S), ordförande 
i gymnasienämnden: 
 
Kommer arrangemanget med skolavslutning på torget att ingå i 
gymnasienämndens ansvar kommande år?” 
 
Gymnasienämndens ordförande Felicia Lundmark (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Ja, tillsammans med fritid och polisen så planerar gymnasiekontoret 
skolavslutning på torget. Och ja Christina det stämmer att jag sa så. När 
Shervin frågade mig den frågan 2019-04-02 hade förvaltningen inte hunnit 
sondera terrängerna. Nu har gymnasiekontoret hunnit göra det och vi har 
bestämt att arrangemanget ska se likadant ut i år.” 
 
Inlägg 
Christina Soldan (L) samt Felicia Lundmark (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 383 Dnr KS 2019-000660 610 

Fråga av Shervin Ahmadzadeh (L) om resurser 
till gymnasieskolorna i Skellefteå kommun 
Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till 
gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Från och med 19 juni 2018 har Riksdagen bestämt att följande skall gälla 
på samtliga svenska skolor: resultaten från de nationella proven ska ha en 
särskild betydelse i betygssättningen. Ett syfte med ändringen är att 
bedömningen av resultaten och betygssättningen ska bli mer likvärdig för 
alla elever. 
 
Den 22: a oktober 2019 har nationella provens resultat visats upp i 
Skolverkets statistiska databas. Oroväckande då man ser resultaten för 
Skellefteå kommuns ekonomiprogram i matematik 2b och 3b. Samtidigt så 
saknar vi insyn i samhällsprogrammets samtliga elevers resultat då de inte 
är inrapporterade. 
 
Matematiken är ändå ett av ekonomiprogrammets huvudämnen men 
resultaten visar att eleverna inte når kursmålen enligt nationella provens 
resultat från VT2019. 74,5% av ekonomieleverna uppnår inte målen för ett 
godkänt betyg i nationella provet matematik 2b. Enbart 14,9% uppnår 
målen för betyget E men inga högre betyg. Samtidigt visar rapporterna från 
Skolverkets statistiska databas att 61,2% av samhälls- och 
ekonomieleverna i Skellefteå har högre kursbetyg än nationella provets 
resultat.  
 
Med anledning av detta vill jag fråga Felicia Lundmark (S), ordförande i 
gymnasienämnden: 
 
Kommer ordföranden för gymnasienämnden att se över resursbehovet 
inom Skellefteå kommuns största gymnasieprogram för att säkerställa att 
fler än var fjärde elev uppnår tillfredställande studieresultat enligt vårt 
nationella riktmärke?”. 
 
Före ärendets behandling meddelar frågeställaren Shervin Ahmadzadeh (L) 
att han återtagit sin fråga. 
 
Inlägg 
Shervin Ahmadzadeh (L) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 384 Dnr KS 2019-000696 530 

Fråga av Hans Brettschnedier (MP) om mål om 
ökat flygande 
Kommunfullmäktigeledamoten Hans Brettschneider (MP) har till 
kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 
 
”Den 23 september höll Greta Thunberg ett känslosamt tal i FN. 
Fritt översatt så sa hon….Vi håller ögonen på er, ni har bara kommit med 
massa tomma ord, ni hör oss inte. Forskningen har varit entydig att vi 
måste göra nått åt våra CO2 utsläpp och även om vi agerar så är det bara ca 
50% chans att vi klarar att hålla oss under 1,5 graders målet. 
 
Dagen efter, 24 september tog kommunfullmäktige beslut om att Skellefteå 
Airport skulle öka flygandet med 2% utan något som helst analys om att 
det verkligen finns ett sådant behov. Många väljer idag andra alternativ, 
man väljer andra transportslag, företag väljer digitala möten med mera. 
 
När efterfrågan minskar känns det viktigare att analysera behoven, vad kan 
vara lämpliga destinationer, avgångstider mm och inte blint bara vill ha ett 
ökat flygande. (Kvalitet före kvantitet). 
 
Om man tittar på inrikesresandet i Sverige så har flyget minskat med 
cirka 8% på Swedavias flygplatser under 2019. Under september minskade 
flygandet med 5% och Skellefteå Airport minskade mest då man minskade 
med ca 40% mot året innan. 
 
Att Skellefteås fullmäktige tar beslut om ökat flygande gör att jag förstår 
när Greta säger ’det är bara en massa tomma ord’. 
 
Så mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är:  
 
När ’alla’ klimatforskare är eniga om att man behöver minska CO2 
utsläppen och att man måste minska flygandet varför är det så viktigt att 
Skellefteå kommun sätter ett mål om ökat flygande? 
 
Flygandet till och från Skellefteå har minskat väldigt mycket vilket gör att 
målet om ökning blir svårt att nå. Vilka åtgärder tänker du är rimliga för att 
nå mål om ökning av flygandet?” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggas till sammanträdet 2019-12-17. 

______________________________________________________ 
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§ 385 Dnr KS 2019-000756 530 

Fråga av Carina Sundbom (C) om styrgrupp för 
kollektivtrafik 
 
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ställt följande fråga: 
 
” Komunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 117 att fastställa 
kollektivtrafikplan för Skellefteå kommun. Detta trots att Centerpartiet 
redan i kommunfullmäktige 2018-05-29 hävdat att systemet inte var 
tillräckligt utrett och ville återremittera ärendet. 
 
Dessa frågor var inte ordentligt utredda inför fullmäktiges beslut i april i år 
heller. Därför yrkade Centerpartiet avslag på den nya planen. 
 
I kommunstyrelsen 2019-08-20 § 333 beslutades det att det skulle göras en 
utvärdering av kollektivtrafiksystemet och en styrgrupp tillsattes bestående 
av kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga gruppledare. Eventuell 
justering av systemet ska göras från 2020-01-01. 
 
I ett interpellationssvar i kommunfullmäktige 2019-10-29 fick jag som svar 
på nedanstående fråga att ”Konsulten ska leverera ett förslag till rapport 
den 15 november. 
 
Eftersom jag ännu inte fått någon information eller något datum när 
styrgruppen ska träffas, vill jag återigen ställa frågan: 
 
Vilket datum kommer den, i kommunstyrelsen beslutade styrgrupp, att få 
arbeta med utvärdering och eventuell justering av kollektivtrafiksystemet 
inför 2020-01-01?” 
 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Maria Marklund (S) lämnar 
följande svar: 
” Vid vår utvärdering av rapporten den 18 november konstaterade vi att 
konsultens rapport inte var tillfredsställande utifrån de direktiv som 
lämnats. Konsulten fick därför ett konkretiserat uppdrag på 
trafikförändringar som måste till. Samtidigt poängterades kravet på att 
förändringar måste kunna ske i närtid.  
 
Konsulten ska återkomma med en reviderad rapport med nya förslag under 
innevarande vecka v 47. Avsikten är att så snart som möjligt därefter 
kunna kommunicera förslag till förändring. En justerad rapport kom fredag 
eftermiddag vilken vi utvärderade måndag 25 nov, vid vår utvärdering  
framfördes nya synpunkter och vi beslutade kalla kommunstyrelsens 
arbetsutskott förstärkt med de av fullmäktiges gruppledare som inte är 
ledamöter i au till möte tisdag 26 nov. 
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Kommunstyrelsens presidium samt oppositionsrådet har varit kallad till 
träffarna.” 
 
Inlägg 
Carina Sundbom (C) samt Maria Marklund (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
 

 
 

 
 


