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Beslutande 

Ledamöter 

Kamel Mand (S), §§ 386 - 430 

Jasmine Ravaghi (S), §§ 389 - 440 

Magnus Nilsson (S) 

Erik Vikström (S) 

Gunilla Lundström (S) 

Anna Lundström (S) 

Felicia Lundmark (S) 

Pierre Lidström (S) 

Ann Åström (S) 

Sara Keisu (S) 

Iosif Karambotis (S) 

Tomas Teglund (S) 

Annamaria Hedlund (S) 

Kenneth Fahlesson (S)  

Emilia Ådin (S) 

Evelina Fahlesson (S), §§ 386 - 430 

Maria Marklund (S) 

Annica Bray (S) 

Lorents Burman (S) 

Valter Stenberg (S), §§ 386 - 410  

Daniel Ådin (S) 

Fredrik Stenberg (S) 

Mats Ekman (S) 

Bertil Almgren (S) 

Kaisa Edström (S) 

Johan Söderberg (M) §§ 386 - 423 

Anette Lindgren (M) 

Andreas Löwenhöök (M) 

Ramona Dolan (M) §§ 386 - 419 

Henry Andersson (M) 

Carina Sundbom (C) 

Oscar Wellman (C) 

Katarina Larsson (C) 

Pär Brubäcken (C) 

Maria Bernsson (C) §§ 386 – 418 

Kjell Bergmark (C) 

Agneta Hansson (V) 

Joakim Wallström (V)  

Jeanette Velander (V) 

Lova Torstensson (V) 

Marie Bergslycka (V) 

Weidan Gong (V) 

Markku Abrahamsson (SD) 

Magnus Bergmark (SD) 
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Markus Sehlstedt (SD) 

Linda Strandberg (SD) 

Kerstin Olofsson (L) 

Shervin Ahmadzadeh (L), ej § 404 

Christina Soldan (L) 

Stina Engström (L) 

Petter Ershag (KD) 

Charlotta Enqvist (KD) 

Hans Brettschneider (MP) 

Linnea Öhman (MP) 

 

Ersättare 
Fredrik Lundberg (S) för Kamel Mnad (S), §§ 431 – 440 

Peter Stensmar (S) för Jasmine Ravaghi (S), §§ 386 – 388  
Malin Berglund (S) för Carina Lundmark (S) 

Lars Lundmark (S) för Maria Granskär (S) 

Daniel Sjögren (S) för Evelina Fahlesson (S), §§ 431 – 440 

Simon Rilfors (S) för Robert Eskelinen (S) 

Harriet Classon (S) för Daniel Enwall (S) 

Robert Ignberg (S) för Jonna Lundgren (S) 

Peter Stensmar (S) för Valter Stenberg (S), §§ 410 - 440 

Martin Hedqvist (S) för Gunilla Andersson (S) 

Albin Kristiansson (M) för Micaela Löwenhöök (M) §§ 386 - 409 

Siri Almqvist (M) för Micaela Löwenhöök (M) §§ 410 - 440 

Sara-Mari Eriksson (M) för Lenita Hellman (M) 

Kjell Lindström (M) för Ramona Dolan (M), §§ 420 - 440 

Gunnar Fransson (M) för Stefan Anundi (M) 

Eva Enqvist (C) för Maria Bernsson (C), §§ 419 – 440 

Anna From-Lindqvist (C) för Håkan Andersson (C) 

Per Björnbom (SD) för Gun-Britt Holmlund (SD) 

Roland Löfmark (L) för Shervin Ahmadzadeh (L), § 404 

 

 
 
______________________________________________________ 
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§ 386 Dnr KS 2019-000884 009 

Förändring av dagordningen vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-17 

Ordföranden informerar om att det finns anledning att ta upp följande 

ärenden till behandling vid dagens sammanträde, trots att dessa inte har 

kungjorts: 

 

- Avsägelse från Micaela Löwenhöök (M) av uppdraget som 

ledamot i styrelsen för Skellefteå kulturhus AB och eventuellt 

fyllnadsval 

- Fyllnadsval av nämndeman efter Olle Karlsson 

- Avsägelse från Glenn Wikman (L) av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendena läggs till dagordningen. 

______________________________________________________ 
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§ 387 Dnr KS 2019-000013 101 

Revisorerna har ordet 

Då någon revisor ej var närvarande vid sammanträdet lämnades ingen 

information. 

______________________________________________________ 
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§ 388 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?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”Fråga: Hur ser ni på att Skellefteå Buss inte klarar av sitt uppdrag då 

man varit tvungen att ställa in turer?  

Svar: Skellefteå kommun har beslutat om en genomgripande förändring av 

kollektivtrafiken. Motivet är att den tidigare trafiken haft en väldigt liten 

del av det totala resandet. Framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöskäl 
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tillsammans med ambitioner om ett växande och utvecklande samhälle 

talar tydligt för att kollektivtrafiken måste förändras. 

De förändringar som genomförts är omfattande och komplicerade eftersom 

det skapar ett nytt samspelande system med stadstrafik, kommunal 

linjetrafik, regiontrafik och tågtrafik. Systemet ska vara funktionellt och 

attraktivt för skolresor, pendling och fritidsresor. Planeringen av den nya 

kollektivtrafiken är gjord med konsultstöd där representanter för 

kommunen (kommunledningskontoret, samhällsbyggnad, för- och 

grundskolekontoret och gymnasiekontoret) samt Länstrafiken i 

Västerbotten och Skellefteå buss AB.  

För Skellefteå buss har förändringen medfört helt nya förutsättningar och 

krav. Skellefteå kommun och Länstrafiken i Västerbotten som beställare av 

trafiken har förståelse att förändringen inneburit en stor utmaning för 

operatören Skellefteå buss. Skellefteå kommun har dessutom avropat 

ytterligare trafikbeställningar för bättre service till gymnasielever. 

Samtidigt är Skellefteå buss i en period med stor personalomsättning och 

svårigheter att rekrytera nya förare. Bristen på förare är generell för många 

trafikföretag i landet. 

För närvarande samarbetar Skellefteå kommun nära med Skellefteå buss 

och Länstrafiken i Västerbotten för att utveckla och anpassa trafiken mot 

reseönskemålen 

Fråga: Kommer ni att kräva någon ersättning av Skellefteå Buss för att det 

inte klarat av uppdraget som de fått? 

Svar: Skellefteå kommun kommer inte att ställa Skellefteå buss till svars 

för de brister som uppkommit beträffande trafikens utförande. Dels är 

förändringarna initierade av kommunen och dels är det svårt att lasta 

bussbolaget för förarbristen. Istället finns en stor gemensam ambition att 

lösa de nuvarande bristerna under bibehållande av den nya 

grundstrukturen. 

Fråga: Hur skulle ni agerat om busstrafiken varit upphandlad från ett 

privat bussbolag? 

Svar: Även om trafiken skulle opererats av privata operatörer skulle 

kommunen inte agerat på något annat sätt. Den situation som råder innebär 

ingen skillnad för hur kommunen skulle bedöma den vare sig det skulle 

vara ett privat bussbolag eller ett kommunalt företag som svarat för 

trafiken. 

Fråga: Anser du att Skellefteå Buss klarar av sitt uppdrag att tillgodose 

Skellefteå kommun med ett fungerande kollektivtrafiksystem? 

Svar på fråga 4: Skellefteå buss har lång erfarenhet av både trafikplanering 

och trafikförsörjning med kollektivtrafik. Det finns sedan länge ett nära 

samarbete med kommunen som innebär lyhördhet för behov och 

förändringar i trafiken. De problem som uppstått under hösten skulle 

knappast ha klarats bättre med någon annan operatör. Skellefteå kommun 

har särskilt goda möjligheter att påverka trafiken med det kommunala 
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bussbolaget. Det gäller både trafikens funktion och utformning men också 

beträffande miljöanpassade fordon, drivmedel och ekonomi. Ägandet av 

Skellefteå buss AB är en unik möjlighet att skapa hållbar utveckling som 

många andra kommuner saknar.” 

Inlägg 
Hans Brettschneider (MP), Lorents Burman (S), Markku Abrahamsson 

(SD) samt Christina Soldan (L) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 389 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?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”Fråga: 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? 

Svar: Skellefteå kommun har information om att kompensation för 

flygskattens effekter till icke statliga flygplatser i Norrland kommer att 

utbetalas innan årets utgång. Regeringen har uppdragit till Trafikverket att 

utvärdera hur ersättningen ska utformas och utbetala densamma. Om 

Skellefteå Airport får kompensation eller hur stor ersättning som i så fall 

skulle tillfalla Skellefteå Airport har vi ännu ingen information om. 

Skellefteå kommun anser dessutom att det är av största vikt att regeringen 

presenterar en långsiktig lösning på de regionala flygplatsernas 

finansiering.  

Fråga: 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?” 

Svar. Stödet kommer enligt regeringen att betalas ut innan årsskiftet.” 
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Inlägg 
Andreas Löwenhöök (M) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 390 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?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”En ”yta”, som det står i interpellationen kan vara för många olika 

ändamål. Men jag förstår att interpellanten avser lägenheter, eller ytor som 

relativt snabbt kan göras om till lägenheter.  

Kommunstyrelsen har inga verksamheter som huserar i lägenheter i 

Skellefteå centrum, däremot står kommunstyrelsen som ansvarig för ett 

antal lägenheter som används för att kommunen ska kunna uppfylla 

boendegarantin för studenter. Det är alltså lägenheter som hyrs ut till 

studenter som studerar här i Skellefteå, och som inte har annat boende. De 

ligger dock inte centralt, och den boendegarantin vi har för den gruppen är 

viktig för att attrahera studenter till utbildningar i Skellefteå.  

Jag vill också påpeka att det pågår ett arbete med att minska antalet 

kvadratmeter kontorsyta, bland annat kommer delar av Brinken att byggas 

om för att fler verksamheter ska kunna flytta in från externa förhyrningar. 

Vidare så sker en större flytt från fastigheten Hjorten som 

Samhällsbyggnad lämnar , och med det finns det möjligheten för den 

privata fastighetsägaren att optimera lokalerna för bästa ändamål och 

behov.  
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Men för kommunstyrelsens räkning ser jag inte att de lägenheter vi 

disponerar kan frigöras utan de fyller ett viktigt ändamål.” 

Inlägg 
Stina Engström (L), Lorents Burman (S) samt Harriet Classon (S) yttrar 

sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 391 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?” 

Interpellanten är inte närvarande vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde  

2020-01-28. 

______________________________________________________ 
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§ 392 Dnr KS 2019-000747 600 

Interpellation av Linnea Öhman (MP) om 
utredning av dyskalkyli i Skellefteås 
grundskolor (36/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Linnea Öhman (MP) har till för- och 

grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Dyskalkyli innebär enligt vårdguiden att ha stora svårigheter att klara 

matematik i vardagen och att hantera information med siffror. Alla 

matematiksvårigheter är inte dyskalkyli och det finns lite olika uppgifter 

om hur vanligt det är. Enligt vårdguiden har tjugo procent räknesvårig-

heter, men av dem har inte alla dyskalkyli. Utifrån forskning uppskattar 

Stockholms läns landsting att 4-5% av befolkningen har dyskalkyli.  

Det som är klart är i alla fall att de som är drabbade möter stora svårigheter 

både i studierna och i vardagen. Det kan påverka självförtroendet negativt. 

Vårdguiden rekommenderar att föräldrar till barn med stora räknesvårig-

heter kontaktar elevhälsan för att gemensamt bestämma om en remiss ska 

skickas för att utreda barnets räkneförmåga. En diagnos kan ge en 

förklaring till svårigheterna och en möjlighet att utforma undervisningen 

efter elevens behov.  

Med anledning av detta undrar jag: 

- Hur säkerställer för- och grundskolenämnden att elever med 

matematiksvårigheter får det stöd de behöver idag?  

- Hur ser möjligheterna för elever i Skellefteås grundskolor ut för elever att 

genomgå utredning för dyskalkyli? 

- Hur många elever i Skellefteå kommuns skolor utreds för dyskalkyli 

idag?” 

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) lämnar 

följande svar: 

” 

Fråga: Hur säkerställer för- och grundskolenämnden att elever med 

matematiksvårigheter får det stöd de behöver idag?  

Svar: Alla elever i Skellefteå kommun kartläggs under höstterminen i 

förskoleklass med Skolverkets obligatoriska stödmaterial Hitta 

matematiken. Syftet är att tidigt identifiera elever som visar en indikation 

på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i 

grundskolan. När eleven når årskurs 1 kartläggs de igen, då via det 

obligatoriska bedömningsstödet i matematik. Varje skola ska analysera 

sina resultat på grupp- och individnivå för att kunna sätta in stödinsatser 
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tidigt för de elever som behöver det. I årskurs 3, 6 och 9 görs sedan 

nationella prov i matematik och även dessa resultat analyseras.  

Enligt vårdguiden 1177 beräknas var tjugonde svensk ha räknesvårigheter. 

Orsaken är dock oftast inte dyskalkyli, utan kan istället röra sig om brister i 

undervisningen, hög skolfrånvaro eller att eleven har tränat för lite på 

matematik. Enligt skollagens 3 kapitel 2 § har varje skola ett lagstadgat 

ansvar att arbeta för att alla barn och elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för 

att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. De elever som inte når dessa mål ska 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. 

Skulle det vara så att stödet i form av extra anpassningarna inte räcker, ska 

skolan göra en utredning om särskilt stöd. Visar utredningen att eleven är i 

behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas där elevens behov 

framgår. I oktober 2019 hade 363 elever vid Skellefteå kommuns 

grundskolor ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar 5 % av eleverna. Hur 

många av dessa 363 elever som har särskilt stöd just i matematik har jag 

dock inga uppgifter om. Däremot kopplas alltid en specialpedagog eller 

speciallärare in för elever som har ett åtgärdsprogram, och de har särskild 

utbildning rörande bland annat svårigheter inom matematik. 

På generell nivå kan jag konstatera att lärare vid i stort sett alla skolor i 

Skellefteå har deltagit i Skolverkets nationella satsning 

kompetensutveckling i matematikdidaktik, tidigare kallad Matematiklyftet. 

Den riktar sig till lärare i grundskola och grundsärskola samt lärare och 

förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass. Syftet med den är att 

lärare ska utveckla undervisningen i matematik tillsammans med kollegor. 

Förutom denna kompetensutvecklingsinsats finns även förstelärare på 

kommunens skolor, varav några som har eller har haft inriktning mot 

ämnet matematik. 

Detta är en beskrivning av hur elever med matematiksvårigheter får det 

stöd de behöver idag samt hur verksamheten arbetar för att stärka 

undervisningen i matematik. 

Fråga: Hur ser möjligheterna för elever i Skellefteås grundskolor ut för 

elever att genomgå utredning för dyskalkyli? 

Svar: Utredning för dyskalkyli görs av logopedmottagningen inom Region 

Västerbotten (fd Landstinget). Skulle en sådan göras är utgångspunkten en 

pedagogisk utredning skriven av en specialpedagog eller speciallärare. 

Baserat på den skulle därefter skolsköterskan skriva en remiss. En 

utredning för dyskalkyli är dock förknippad med en kostnad på 9 400 kr 

per elev, då dyskalkyli för åldersgruppen grundskoleelever inte omfattas av 

vårdgarantin.  

För att hjälpa en elev som uppvisar räknasvårigheter är det dock för skolan 

och lärarna viktigast vad som står i den pedagogiska utredningen. Och en 
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sådan görs alltså om eleven uppvisar räknesvårigheter och om rektor 

därefter fattar beslut om utredning. För skolan finns därmed det 

nödvändiga underlaget för att stötta elevens matematiska utveckling 

oavsett en eventuell utredning om dyskalkyli från Region Västerbotten. 

Fråga: Hur många elever i Skellefteå kommuns skolor utreds för dyskalkyli 

idag? 

Svar: Inga elever vid Skellefteå kommuns skolor genomgår i nuläget 

utredning för dyskalkyli.” 

Inlägg 
Linnea Öhman (MP), Fredrik Stenberg (S), Maria Bernsson (C) samt 

Christina Soldan (L) yttrar sig.yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 393 Dnr KS 2019-000816 109 

Interpellation av Håkan Andersson (C) om hur 
säkerställer kommunen att politiska beslutade 
policys efterlevs som till exempel 
informationssäkerhetspolicyn (37/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har till kommun-

styrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”En kommun är en politiskt styrd organisation. Politiken styr bland annat 

genom att besluta om policys. För att säkerställa att beslutna policys får 

avsedd effekt görs olika typer av uppföljningar.  

Dataskyddsförordningen mer känd som GDPR (efter engelskans General 

Data Protection Regulation) blev svensk lag 2018-05-25. Kommun-

fullmäktige beslöt 2019-06-18 att anta en uppdaterad Informations-

säkerhetspolicy. Enligt den tidigare Informationssäkerhetspolicyn skulle 

personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).  

Under tiden 2018-05-25 till 2019-06-18 gällde alltså GDPR som svensk 

lag, men enligt kommunens Informationssäkerhetspolicy skulle person-

uppgifter fortfarande hanteras enligt den inte längre giltiga Person-

uppgiftslagen.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:  

- Hur levde Skellefteå kommun upp till den politiskt beslutade 

Informationssäkerhetspolicyn under tiden 2018-05-25 till 2019-06-18  

- Hur säkerställer Skellefteå kommun att politiskt beslutade policys 

efterlevs?” 

Interpellanten är inte närvarande vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde  

2020-01-28. 

______________________________________________________ 
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§ 394 Dnr KS 2019-000817 005 

Interpellation av Håkan Andersson (C) om hur 
kommunen lever upp till 
dataskyddsförordningens (GDPR) krav (38/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (C) har till 

kommunstyrelsens förste vice ordförande ställt följande interpellation: 

”Dataskyddsförordningen (GDPR) blev svensk lag 2018-05-25. En 

överträdelse kan leda till att kommunen drabbas av en administrativ 

sanktionsavgift på upp till 20 000 000 EUR. Förutom den ekonomiska 

skada som kan drabba kommunen så kan en överträdelse skada enskilda 

individer väldigt hårt.  

Lagen är till för att skydda enskildas personuppgifter. För att behandling av 

personuppgifter ska vara laglig måste det finnas en rättslig grund. 

Personuppgifter får bara samlas in för specifika, särskilt angivna och 

berättigade ändamål. Personuppgifter får endast behandlas i enlighet med 

dessa ändamål. Uppgifterna får inte lagras längre än vad som är nödvändigt 

för ändamålet med behandlingen.  

GDPR gäller i motsatts till tidigare lag även för personuppgifter i 

ostrukturerad text, exempelvis e-post och worddokument.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:  

- Har kommunen etablerat de rutiner som behövs för att uppfylla 

GDPR?  

- Vilka personuppgifter lagras om tidigare anställda? Med vilket 

ändamål och på vilken rättslig grund?  

- Hur säkerställs att dessa uppgifter om tidigare anställda inte 

används för annat än avsett ändamål?  

- Hur länge sparas dessa personuppgifter om tidigare anställda?” 

Interpellanten är inte närvarande vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde  

2020-01-28. 

______________________________________________________ 
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§ 395 Dnr KS 2019-000818 029 

Interpellation av Hans Brettschneider (MP) om 
Skellefteå kommun ska präglas av öppenhet 
och tillit (39/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Hans Brettschneider (MP) har till 

kommunstyrelsens förste vice ordförande ställt följande interpellation: 

”Som arbetsgivare är en av det mest centrala uppgifterna att se till att 

organisationen har en god arbetsmiljö. I Skellefteå kommun pratas det 

mycket om att etablera en styrning och ledning baserad på tillit för att 

uppnå det. 

På kommunens hemsida kan man bland annat läsa ’Skellefteå kommun 

tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap som uppmuntrar till nytänkande och 

kreativitet’. 

Tillitsbaserad ledarskap innebär att man har medborgarna i fokus och att 

man ska ta tillvara på den kunskap och kompetens som finns hos både 

medborgarna och de medarbetare som är närmast medborgarna, och att 

dessa då också ska kunna fatta egna beslut för förbättringar inom vissa 

ramar. 

För att leda och styra med tillit krävs att man delar information, att man 

välkomnar oliktänkande och att man respekterar kritik. 

Tillitsbaserat ledarskap ska inspirera medarbetarna så att de vill, vågar och 

kan utveckla sina själv och kommunens verksamheter. 

Samtidigt får vi höra många berättelser inom Skellefteå kommun (och även 

vissa kommunala bolag) om en upplevd tystnadskultur och om 

medarbetare som känner att man inte blir lyssnad på. 

Det känns långt ifrån den öppenhet och tillit som kommunen säger sig 

arbeta efter. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 

- Anser du att det är viktigt att arbetsmiljön i Skellefteå kommun 

ska präglas av öppenhet? 

- Hur tycker du att denna öppenhet fungerar idag inom och mellan 

kommunens olika nivåer? (politik, chefsnivåer och övriga 

medarbetare)? 

- Och om det inte är nöjd hur kommer ni då att arbeta för mer 

öppenheten? 
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Kommunstyrelsens förste vice ordförande Maria Marklund (S) lämnar 

följande svar: 

”Fråga: Anser du att det är viktigt att arbetsmiljön i Skellefteå kommun 

ska präglas av öppenhet?  

Svar: Ja, öppenhet är en förutsättning för en bra arbetsmiljö. Skellefteå 

kommun har som målsättning att vara en transparent organisation och en 

attraktiv arbetsgivare. 

Meddelarfriheten är viktig i alla våra verksamheter för att upprätthålla 

förtroendet för det offentliga och vårt lands demokrati.  

Fråga: Hur tycker du att denna öppenhet fungerar idag inom och mellan 

kommunens olika nivåer? (politik, chefsnivåer och övriga medarbetare). 

Svar: Bra. Ett exempel är ju den Face Book-grupp med namnet ”Håll 

käften och lyd” som bildades under hösten. Där har medarbetare kunnat 

uttrycka sin syn på arbetsmiljö. Gruppen har också önskat en dialog med 

arbetsgivaren, där arbetsgivaren tagit bollen och lyssnat på gruppens 

initiativtagare, men också på medarbetare på den andra sidan av 

meningsskiljaktigheten. Dialog om Face Book-gruppen har också förts 

nyligen i personalnämnden där ledamöterna var överens om hur viktig 

öppenheten är för en fortsatt bra arbetsmiljö. Att vi kan diskutera i många 

olika forum visar på ett mycket öppet klimat. 

Fråga: Och om det inte är nöjd hur kommer ni då att arbeta för mer 

öppenhet? 

Svar: Det känns bra att vi redan har hunnit så långt i frågan om öppenhet 

och arbetsmiljö och att vi dessutom redan har sjösatt flera idéer om 

ytterligare förbättringar. 

Arbetsgivaren Skellefteå kommun har under året haft mycket stort fokus på 

öppenhet mellan alla parter. Ett exempel är försöket med pulsade 

medarbetarundersökningar som just nu genomförs på förvaltningen support 

och lokaler. Försöket ska leverera resultat under början av 2020, men redan 

nu får vi positiva signalerna. Detta arbetssätt kommer att öka möjligheterna 

till öppenhet runt arbetsmiljö. Dessutom har arbetsgivaren under hösten 

2019 inlett en översyn av SAM-rutinen tillsammans med de fackliga 

organisationerna, vilket kommer att intensifieras under nästa år. ” 

Inlägg 
Hans Brettschneider (MP), Maria Marklund (S), Andreas Löwenhöök (M), 

Katarina Larsson (C), Christina Soldan (L), Harriet Classon (S) samt 

Markku Abrahamsson (SD) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 396 Dnr KS 2019-000821 026 

Interpellation av Katarina Larsson (C) om 
arbetsmiljön är en fråga av större vikt för 
Skellefteå kommun (40/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Larsson (C) har till 

kommunstyrelsens förste vice ordförande ställt följande interpellation: 

”Skellefteå är i ett väldigt expansivt skede. Antalet arbetstillfällen i 

Skellefteåregionen kommer att öka kraftigt. Samtidigt hör vi många 

berättelser om upplevda arbetsmiljöproblem hos Skellefteå kommun som 

arbetsgivare. Det kommer att bli konkurrens om arbetskraft. I detta läge 

blir en bra arbetsmiljö extra viktig. Anses den extra viktig så borde den 

skriftliga arbetsmiljöpolicyn beslutas av kommunfullmäktige.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:  

Är arbetsmiljön en fråga av större vikt för Skellefteå?” 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Maria Marklund (S) lämnar 

följande svar: 

”Ja, arbetsmiljön är jätteviktig för Skellefteå kommun. En bra arbetsmiljö 

leder till nöjda medarbetare och nöjda medarbetare gör ett bra jobb. 

Dessutom gör en bra arbetsmiljö oss till en attraktiv arbetsgivare, vilket gör 

det lättare för oss att rekrytera nya medarbetare och få dem att stanna 

längre.” 

Inlägg 
Katarina Larsson (C), Maria Marklund (S) samt Andreas Löwenhöök (M) 

yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 397 Dnr KS 2019-000822 252 

Interpellation av Linnea Öhman (MP) om 
inlösen av fastigheter på grund av byggande av 
Norrbotniabanan (41/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Linnea Öhman (MP) har till 

kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”Drabbade av utvecklingen. Kommunen har lagt ner ett imponerande 

arbete och slutligen fått klartecken för ett bygge av Norrbottniabanan inom 

överskådlig tid. Det är en enormt viktig satsning för regionen och det gröna 

samhällsbygget. En satsning som Miljöpartiet de gröna har drivit hårt och 

länge. När nu Skellefteå gläds åt att Norrbottniabanan kommer så finns det 

samtidigt ett antal personer som drabbas personligen av denna utveckling. 

De som äger hus och tomter som ligger där banan skall fram. 

I Bureå är fjorton familjer direkt berörda. Det finns fler utefter den 

planerade sträckningen som hamnat i samma osäkerhet. 

Familjerna vet att de kommer behöva flytta och att de kommer få en skälig 

ersättning. Men de vet inte vad ersättningen kommer bli eller när den 

kommer. Deras livsverk, som ett boende ofta är, raseras. De hamnar i ett 

limbo där de inte kan planera för framtiden, inte kan göra önskvärda 

investeringar och inte kan sälja för att påbörja ett boende någon 

annanstans. 

Dessa familjers liv har satts på paus år efter år i väntan på att Trafikverket 

löser ut deras fastigheter. Eftersom Trafikverkets projekt dessutom dras 

med interna problem är det inte osannolikt att lösningen fortsätter att dra ut 

på tiden. 

Såvitt känt har alla nu drabbade varit positiva till Norrbottniabanan men de 

sätts på mycket hårda prov. Vad händer i framtiden om människor som 

arbetar lojalt för en positiv utveckling av sin hembygd lämnas åt sitt öde 

när denna utveckling slår tillbaka på dem själva? Tilliten till samhället och 

kommunen eroderas och riskerar att raseras. 

Det är inte rimligt att en i övrigt glädjande utveckling ska drabba enskilda 

personer så hårt. De borde ha möjlighet att inom rimlig tid få möjlighet till 

ett likvärdigt boende på annat håll och utan att de sociala nätverken rivs 

itu. 

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till kommunalrådet 

- Vilka möjligheter ser kommunen när det gäller att förbättra 

situationen för de drabbade fastighetsägarna? 
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- Vad tänker kommunen göra för att utvecklingen ska bli 

tillfredsställande även för dessa familjer?” 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”Trafikverket arbetar med tre olika järnvägsplaner som omfattar sträckan 

mellan den södra kommungränsen och centrala Skellefteå. I 

lokaliseringsarbetet försöker man så långt möjligt begränsa påverkan på 

bostadsbebyggelse, antingen genom att ändra spårens läge eller utföra 

buller- och vibrationsdämpande åtgärder. Men i vissa fall kommer 

Trafikverket att behöva lösa in bostäder. Fortfarande är dock varken 

planprocessen klar eller planerad byggstart fastställd då fastigheter 

verkligen behöver ianspråktas.  

Hur och när detta ska ske är väl reglerat i lagstiftning och praxis. 

Kommunen kan inte gå in särskilt och ta över statens uppgifter eftersom 

det inte överensstämmer med nämnda regler. Trafikverket och kommunen 

har dock ett nära samarbete och diskuterar därför fortlöpande hur och när 

man ska agera. Kommunen har utlovat att man ska understödja 

Trafikverket med nya planer och tomter för bebyggelse. Kommunen 

arbetar dessutom intensivt för att generellt öka bostadsbyggandet i 

kommunen som också skapar fler valmöjligheter.  

Sammantaget bidrar alltså kommunen till att försöka tillfredsställa de som 

påverkas av Norrbotniabanan på flera sätt.” 

Inlägg 
Linnea Öhman (MP), Lorents Burman (S), Hans Brettschneider (MP) samt 

Markku Abrahamsson (SD) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 398 Dnr KS 2019-000733 049 

Eventuell försäljning av Skellefteå Kraft AB 
aktier i Alholmens Kraft Oy 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-11-11 § 78 att föreslå 

kommunfullmäktige ge Skellefteå Kraft AB mandat att avyttra samtliga 

aktier som bolaget äger i Alholmens Kraft Oy. Det aktuella bolaget 

förvaltar ett i Jakobstad, Finland, beläget kraftvärmeverk. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå Kraft AB får mandat att avyttra samtliga aktier som bolaget äger 

i Alholmens Kraft Oy. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 484 

Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2019-11-11 § 78 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 

Skellefteå Kraft AB 
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§ 399 Dnr KS 2017-000212 800 

Avgiftsbefrielse för anläggningar som främjar 
allmänna friluftslivet 

Sammanfattning  
Fritidsnämnden beslutade 2017-02-07 § 23 att föreslå kommunfullmäktige 

att taxan för strandskyddsdispens, bygglov och anmälningspliktig 

vattenverksamhet nedsätts till noll för ideell förening som i samråd med 

fritidskontoret anlägger vindskydd, koja, torrdass, utkikstorn, spänger, 

bryggor, båtisättningsplatser och liknande mindre anläggningar i syfte att 

främja det allmänna friluftslivet. Nämnden hänvisade till de ideella 

föreningarnas roll för underhåll och utveckling av friluftsanläggningar 

inom kommunen, exempelvis leder. 

Förslaget remitterades till bygg- och miljönämnden, som 2019-10-24 § 230 

beslutade att hos kommunfullmäktige be att få i uppdrag att utreda kriterier 

för nedsättning av bygg- och miljönämndens avgifter när det gäller 

åtgärder som utvecklar det allmänna friluftslivet, baserat på faktorer som 

åtgärdstyp, plats, omgivningspåverkan och handläggningsinsats, snarare än 

vem som är sökande. Nämnden ville även få i uppdrag att ta fram ett 

förslag till reviderad plan- och bygglovstaxa respektive miljötaxa, där 

eventuella avgiftsändringar framgår. Nämnden hänvisade till att det är 

åtgärden, inte utföraren, som bör vara avgörande för eventuell 

avgiftsnedsättning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att utreda kriterier för 

nedsättning av bygg- och miljönämndens avgifter när det gäller 

åtgärder som utvecklar det allmänna friluftslivet, baserat på faktorer 

som åtgärdstyp, plats, omgivningspåverkan och handläggningsinsats, 

snarare än vem som är sökande. 

2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

reviderad plan- och bygglovstaxa respektive miljötaxa, där eventuella 

avgiftsändringar framgår. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 485 

Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-10-24 § 230  

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-10-10 

Fritidsnämndens protokoll 2017-02-07 § 23 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-31 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 

Fritidsnämnden 
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§ 400 Dnr KS 2019-000702 003 

Reviderat reglemente för personalnämnden 

Sammanfattning  
Personalnämnden beslutade 2019-11-04 § 122 att föreslå 

kommunfullmäktige fastställa nytt reglemente för nämnden. De ändringar 

som gjorts är i huvudsak förorsakade av att kommunhälsan upphört som 

egen förvaltning och istället övergått till att bli en avdelning inom 

förvaltningen för support och lokaler. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till personalnämnden för utredning av möjligheten 

att upphandla kommunhälsans tjänster istället för att driva dessa i 

kommunal regi. 

Inlägg 

Johan Söderberg (M), Carina Sundbom (C), Tomas Teglund (S) samt Hans 

Brettschneider (MP) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att reglemente för personalnämnden fastställs 

enligt personalnämndens beslut 2019-11-04 § 122. 

Johan Söderberg (M) samt Carina Sundbom (C) yrkar att ärendet skall 

återremitteras till personalnämnden för utredning av möjligheten att 

upphandla kommunhälsans tjänster istället för att driva dessa i kommunal 

regi. 

Tomas Teglund (S) yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens 

sammanträde. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på Johan Söderbergs m fl yrkande om 

återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-

proposition: ”Den som stöder att ärendet skall avgöras vid dagens 

sammanträde röstar ja, den som stöder Johan Söderbergs m fl yrkande om 

återremiss röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 35 ja-röster och 24 nej-röster, 5 ledamöter avstår 

från att rösta, 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av 

till denna paragraf bifogade förteckning. 

Med hänvisning till Kommunallagen 5 kap 50 § skall ärendet därmed 

återremitteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 497 

Personalnämndens protokoll 2019-11-04 § 122 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-21 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Personalnämnden 

Nämnden för support och lokaler 
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Voteringslista § 400  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 

Vikström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Malin Berglund 

(S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis 

(S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), 

Lars Lundmark (S), Emilia Ådin (S), Evelina Fahlesson (S), Simon Rilfors 

(S), Harriet Classon (S), Maria Marklund (S), Annica Bray (S), Robert 

Ignberg (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Daniel Ådin (S), 

Fredrik Stenberg (S), Martin Hedqvist (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), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 

Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (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), Anna From-

Lindqvist (C),  

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

Stina Engström (L), 

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

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

Avstår från att rösta: 
Markku Abrahamsson(SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (SD), 

Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 

Frånvarande: 
Gunilla Lundström (S) 
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§ 401 Dnr KS 2019-000700 001 

Kommunhälsans uppdrag 

Sammanfattning  
Personalnämnden beslutade 2019-11-04 § 120 att föreslå 

kommunfullmäktige fastställa kommunhälsans uppdrag, utifrån ett förslag 

som framtagits i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till personalnämnden för behandling tillsammans 

med ärendet ”Reviderat reglemente för personalnämnden”. 

Inlägg 
Johan Söderberg (M), Carina Sundbom (C) samt Maria Marklund (S) yttrar 

sig. 

 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunhälsans uppdrag fastställs enligt 

personalnämndens beslut 2019-11-04 § 120; samt att kommunfullmäktiges 

beslut 2002-09-17 § 171 upphävs vad avser andra att-satsen i de delar som 

avser kommunhälsans uppdrag. 

Johan Söderberg (M), Carina Sundbom (C) samt Maria Marklund (S) yrkar 

att ärendet skall återremitteras till personalnämnden för behandling 

tillsammans med ärendet ”Reviderat reglemente för personalnämnden”. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket också 

blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 487 

Personalnämndens protokoll 2019-11-04 § 120 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-24 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-12 § 417 

Kommunfullmäktiges protokoll 2002-09-17 § 171 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Personalnämnden 

Kommunhälsan 

Nämnden för support och lokaler 
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§ 402 Dnr KS 2019-000699 042 

Omföring av budget för Kommunhälsan från 
personalnämnden till nämnden för support och 
lokaler 

Sammanfattning  
Personalnämnden beslutade 2019-11-04 § 121 att föreslå 

kommunfullmäktige överföra personalnämndens budget från 

personalnämnden till nämnden för support och lokaler. Detta då ansvaret 

för budget inte fördes över samtidigt som kommunhälsan blev en 

avdelning inom förvaltningen support och lokaler. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till personalnämnden för behandling tillsammans 

med ärendet ”Reviderat reglemente för personalnämnden”. 

Inlägg 
Johan Söderberg (M), Carina Sundbom (C) samt Maria Marklund (S) yttrar 

sig. 

 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att budget för kommunhälsan 14, 382 miljoner 

kronor, omförs från personalnämnden till nämnden för support och lokaler 

fr o m 2020-01-01. 

Johan Söderberg (M), Carina Sundbom (C) samt Maria Marklund (S) yrkar 

att ärendet skall återremitteras till personalnämnden för behandling 

tillsammans med ärendet ”Reviderat reglemente för personalnämnden”. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket också 

blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-19 § 442 

Personalnämndens protokoll 2019-11-04 § 121 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-28 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Personalnämnden 

Nämnden för support och lokaler 

Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 

Budget och bokslut 
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§ 403 Dnr KS 2019-000705 109 

Uppdaterad kommunikationsstrategi 2019-2022 

Sammanfattning  
Skellefteå kommun har, med platsvarumärket och utvecklingsstrategin 

2030 som grund, en gemensam plattform för hur den kommunövergripande 

kommunikationen ska utformas.  

Kommunikationsstrategin syftar till att skapa en tydlig och enhetlig bild av 

Skellefteå kommun. Den uppdateras varje mandatperiod.  

Kommunikationsstrategin tar avstamp i Skellefteå kommuns vision och 

utvecklingsstrategi Skellefteå 2030, Skellefteå kommuns uppdrag, 

värdegrund och platsvarumärkets kärnvärden. Det övergripande målet är 

gemensamt: 

Skellefteå ska vara en “framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv 

att bo och verka i”. Målet är att vi ska vara 80 000 invånare år 2030. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunikationsstrategi för Skellefteå kommun 2019-2022 

fastställs enligt kommunledningskontorets förslag. 

2. Grafiska riktlinjer för Skellefteå kommun fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 492 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-01 

Förslag till kommunikationsstrategi 

Förslag till grafiska riktlinjer 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret 
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§ 404 Dnr KS 2019-000674 400 

Taxa för Skellefteå kommuns offentliga kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-10-24 § 232 att föreslå 

kommunfullmäktige fastställa taxa för Skellefteå kommuns offentliga 

kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Förslaget är anpassat till den nya 

EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i 

kraft 2019-12-14. De föreslagna ändringarna bygger på ett underlag från 

Sveriges Kommuner och landsting. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Taxa för Skellefteå kommuns offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen fastställs enligt bygg- och miljönämndens förslag 

2019-10-24 § 232. 

Reservation 

Carina Sundbom (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär Brubäcken (C), 

Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C) samt Anna From-Lindqvist (C) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Sundboms yrkande. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C) samt Evelina Fahlesson (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att taxa för Skellefteå kommuns offentliga 

kontroll inom livsmedelslagstiftningen fastställs enligt bygg- och 

miljönämndens förslag 2019-10-24 § 232 

Carina Sundbom (C) yrkar att på följande ändring av förslagets 9 § ”Fast 

årlig avgift skall betalas efter att kontroll gjorts”. 

Evelina Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carina 

Sundboms yrkande var för sig och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-

proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 

stöder Carina Sundboms yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 35 ja-röster och 24 nej-röster, 5 ledamöter avstår 

från att rösta, 1 ledamot är frånvarande.. Hur var och en röstat framgår av 

till denna paragraf bifogade förteckning. 

Jäv 

Shervin Ahmadzadeh (L) deltar på grund av jäv inte i behandlingen eller 

beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 490 

Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-10-24 § 232 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-10-08 

Förslag till taxa 

Jämförelse mellan gällande taxa och förslag till ny taxa 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Voteringslista § 404  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 

Vikström (S), Anna Lundström (S), Felicia Lundmark (S), Malin Berglund 

(S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), Sara Keisu (S), Iosif Karambotis 

(S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), 

Lars Lundmark (S), Emilia Ådin (S), Evelina Fahlesson (S), Simon Rilfors 

(S), Harriet Classon (S), Maria Marklund (S), Annica Bray (S), Robert 

Ignberg (S), Lorents Burman (S), Valter Stenberg (S), Daniel Ådin (S), 

Fredrik Stenberg (S), Martin Hedqvist (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), Johan Söderberg (M), Albin Kristiansson (M), Anette 

Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (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), Anna From-

Lindqvist (C),  

Kerstin Olofsson (L), Roland Löfmark (L), Christina Soldan (L), Stina 

Engström (L), 

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

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

Avstår från att rösta: 
Markku Abrahamsson(SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (SD), 

Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 

Frånvarande: 

Gunilla Lundström (S). 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 35  
Kommunfullmäktige 2019-12-17 

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 405 Dnr KS 2019-000662 361 

Förslag till ny VA-taxa från och med 2020-01-01 

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-21 § 176 att föreslå 

kommunfullmäktige fastställa ny taxa för vatten och avlopp (”VA-taxa”). 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. VA-taxa för Skellefteå kommun fastställs enligt 

samhällsbyggnadsnämndens förslag 2019-10-21 § 176. 

2. Taxan enligt punkt 1 gäller från och med 2020-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 491 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-21 § 176 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-10-02 

Förslag till ny VA-taxa, beslutsversion 

Förslag till ny taxa, ändringsversion 

Jämförelse mellan nu gällande taxa och förslag till ny taxa 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 406 Dnr KS 2019-000706 042 

Styrelse- och revisionsberättelse 2018, 
Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers 
invalidbeväringskassa 

Sammanfattning  
Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa 

överlämnar styrelse- och revisionsberättelse för år 2018. Revisorerna 

tillstyrker att styrelsen ges ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har, i egenskap av tillsynsmyndighet, 

beslutat att avregistrera stiftelsen då stiftelsens kapital förbrukats i enlighet 

med ändamålet och stiftelsen därmed är upplöst. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Styrelse- och revisionsberättelser för 2018 avseende Stiftelsen 

Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa godkänns. 

2. Styrelsen för Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers 

invalidbeväringskassa beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. 

3. Länsstyrelsen i Norrbottens beslut att avregistrera stiftelsen, med 

innebörden att densamma är upplöst, noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 498 

Styrelse- och revisionsberättelse 2018, Stiftelsen Skellefteå och Byske 

kompaniers invalidbeväringskassa 

Länsstyrelsen i Norrbottens län beslut 2019-08-26 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa 
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§ 407 Dnr KS 2019-000643 042 

Årsredovisning 2018-07-01--2019-06-30 
Stiftelsen Skeriafonden 

Sammanfattning  
Stiftelsen Skeriafonden har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 

2018-07-01--2019-06-30. Stiftelsens revisorer anser att styrelsens leda-

möter inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Resultat- och balansräkning för Stiftelsen Skeriafondens 

verksamhetsår 2018/2019 godkänns. 

2. Styrelsen för Stiftelsen Skeriafondens beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018/2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 499 

Support och lokalers tjänsteskrivelse 2019-10-14 

Stiftelsen Skeriafondens årsredovisning för verksamhetsåret 2018-07-01--

2019-06-30. 

Revisionsberättelse 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Stiftelsen Skeriafonden 
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§ 408 Dnr KS 2019-000707 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), kvartal 3, 2019 

Sammanfattning  
Landets kommuner har en skyldighet att rapportera ej verkställda 

gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshundrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Rapportering är gjort varje kvartal av respektive avdelning 

på individnivå till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Socialnämnden rapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige 

och kommunens revisorer.  

Socialnämnden beslutade 2019-10-31 § 164 att rapportera att under 2019 

kvartal 3 fanns det 37 beslut, varav 27 berör män/pojkar och 10 berör 

flickor/kvinnor, som inte verkställts inom tre månader. Av dessa har ett 

beslut uppehåll av verkställighet. Det är en ökning med 4 beslut mot 

föregående kvartal. Under kvartalet har 14 beslut, som tidigare rapporterats 

in som ej verkställda, verkställts. 7 beslut har avslutats utan att verkställas. 

Vid samma tillfälle beslutade socialnämnden även att uppmärksamma 

ökningen av ej verkställda beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Inlägg 

Anette Lindgren (M) samt Kenneth Fahlesson (S) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 500 

Socialnämndens protokoll 2019-10-31 § 164 

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-07-02 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 409 Dnr KS 2019-000708 700 

Rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3, 2019  

Sammanfattning  
Landets kommuner har en skyldighet att rapportera ej verkställda 

gynnande beslut enligt socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum. Rapportering är gjort varje kvartal av 

respektive avdelning på individnivå till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). Socialnämnden rapporterar i avidentifierad form till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  

Socialnämnden beslutade 2019-10-31 § 163 att rapportera att under 2019 

kvartal 3 fanns det 54 beslut som inte verkställts inom tre månader. Det är 

en ökning med 22 beslut mot föregående kvartal. Under kvartalet har 17 

beslut, som tidigare rapporterats in som ej verkställda, verkställts. 8 

ärenden som rapporterades som ej verkställda under kvartal 2 har avslutats. 

Vid samma tillfälle beslutade socialnämnden även att uppmärksamma 

ökningen av ej verkställda beslut inom insatsen kontaktperson. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 501 

Socialnämndens protokoll 2019-10-31 § 163 

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-07-02 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Socialnämnden 
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§ 410 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 
Motionen avslås. 

Inlägg 

Markku Abrahamsson (SD), Iosif Karambotis (S), Malin Berglund (S), 

Andreas Löwenhöök (M), Mats Ekman (S), Carina Sundbom (C), Oscar 

Wellman (C), Weidan Gong (V), Christina Soldan (L), Jeanette Velander 

(V) samt Tomas Teglund (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar att motionens beslutspunkt 1 anses som 

besvarad; att motionens beslutspunkter 2 och 3 avslås; samt att följande 

tillägg görs ”att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunalt 

bistånd – med rådande juridiska förutsättningar – helt eller delvis ska 

kunna begränsas, för den som deltagit i Islamiska statens verksamheter, 

eller för den som nära sympatiserar med eller understödjer sådan 
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verksamhet (tilläggspunkt 1); samt att kommunstyrelsen ansvarar för att, 

tillsammans med nationell expertis och relevanta myndigheter, utreda hur 

kommunalt bistånd med utgångspunkt i motionens intentioner, kan 

användas som styrmedel för att minska förekomsten av radikala tendenser i 

samhället i den mån de förekommer eller kan uppstå (tilläggspunkt 2).” 

Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C) samt Christina Soldan (L) 

yrkar på följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: ”Kommunstyrelsen 

får i uppdrag att, i samverkan med kommunens arbetsgrupp mot 

våldsbejakande extremism samt nationell expertis, utarbeta ett 

aktivitetsprogram, för avradikalisering av våldsbejakande extremister, som 

tillfogas till Skellefteå kommuns handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism.” 

Iosif Karambotis (S), Malin Berglund (S), Carina Sundbom (C) samt 

Jeanette Velander (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Carina Sundbom (C) samt Weidan Gong (V) yrkar avslag på Markku 

Abrahamssons yrkande. 

Weidan Gong (V) yrkar avslag på Andreas Löwenhööks m fl yrkande. 

Beslutsgång - övergripande 
Ordförande meddelar att han kommer att ställa kommunstyrelsens förslag 

mot Markku Abrahamssons yrkande, därefter kommer kommunstyrelsens 

förslag att ställas mot Andreas Löwenhööks m fl yrkande. Denna 

voteringsproposition godkänns.  

Beslutsgång 1  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Markku 

Abrahamssons 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 Markku Abrahamssons yrkande röstar nej”. 

 

Omröstningsresultat 1 
Vid omröstningen avges 60 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat 

framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsgång 2  
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 

Andreas Löwenhööks m fl yrkande var för sig och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-

proposition: ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 

stöder Andreas Löwenhööks m fl yrkande röstar nej”. 
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Omröstningsresultat 2 
Vid omröstningen avges 39 ja-röster och 26 nej-röster. Hur var och en 

röstat framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05 § 448 

Socialnämndens protokoll 2019-10-03 § 149 

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-08-27 

Motion19/19 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Motionärerna 

Socialnämnden 
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Voteringslista § 410 omröstningsresultat 1  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 

Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia 

Lundmark (S), Malin Berglund (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 

Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 

Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Emilia Ådin (S), 

Evelina Fahlesson (S), Simon Rilfors (S), Harriet Classon (S), Maria 

Marklund (S), Annica Bray (S), Robert Ignberg (S), Lorents Burman (S), 

Peter Stensmar (S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Martin Hedqvist 

(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Siri Almqvist (M), Anette 

Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (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), Anna From-

Lindqvist (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:  
Markku Abrahamsson(SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (SD), 

Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD). 
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Voteringslista § 410 omröstningsresultat 2  
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 

Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia 

Lundmark (S), Malin Berglund (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 

Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 

Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Emilia Ådin (S), 

Evelina Fahlesson (S), Simon Rilfors (S), Harriet Classon (S), Maria 

Marklund (S), Annica Bray (S), Robert Ignberg (S), Lorents Burman (S), 

Peter Stensmar (S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Martin Hedqvist 

(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), 

Shervin Ahmadzadeh (L), 

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

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Siri Almqvist (M), Anette 

Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (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), Anna From-

Lindqvist (C),  

Markku Abrahamsson(SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (SD), 

Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

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

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
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§ 411 Dnr KS 2019-000793 041 

Planeringsförutsättningar för Budget och plan 
2021-2025 

Sammanfattning  
I kommunens planeringsförutsättningar läggs grunden för den kommande 

budgetprocessen vars uppgift är att leverera en budget och plan för åren 

2021-2025. Budgeten ska ge nämnder och bolag förutsättningar att driva 

sina verksamheter inom de uppdrag och den inriktning som fullmäktige 

fastställt. Samtidigt ska budgeten innehålla en hållbar finansieringsplan för 

perioden som överensstämmer med kommunens riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. 

Skellefteå är tillsammans med de flesta andra kommuner i Sverige mitt 

uppe i en utvecklingsfas där demografin (befolkningsstrukturen) leder till 

en ökad efterfrågan på kommunala tjänster. Utvecklingen är dessutom unik 

på det sättet att den pågår under en relativt lång tid. Den innebär att 

andelen invånare i åldern 20-64 år minskar årligen medan den stiger, 

främst i åldrarna 80 år och uppåt, men även när det gäller barn och unga. 

Skellefteå kommun har de senaste åren kunnat möta den demografiska 

utvecklingen med en hög sysselsättning bland kommunens invånare. I 

augusti 2019 låg arbetslösheten i Skellefteå 2 procentenheter under rikets 

nivå. 

Negativt är att Skellefteå, precis som övriga svenska kommuner, står inför 

en normalisering av konjunkturen. Under 2020 och 2021 är bedömningen 

att Sverige inte får någon ökning alls av arbetade timmar. Skellefteå kan 

däremot bli ett av undantagen i Sverige med en fortsatt ökande 

sysselsättning om de nya stora företagsetableringarna kan attrahera ny 

arbetskraft som väljer att bosätta sig här i Skellefteå. 

Det är tydligt runt om i Sverige att de svenska kommunerna förbereder sig 

för ett allt tuffare ekonomiskt läge. Arbetet med effektiviserings- och 

besparingsplaner blir allt viktigare för att kommunerna ska få ihop sin 

budget och plan för perioden 2020 och framåt. Redan 2019 är ett tufft år 

för många kommuner där ett 90-tal kommuner beräknas redovisa 

underskott. Skellefteå är en av de som, utan de bokföringsmässiga 

förändringarna i den nya bokföringslagen, också har en negativ 

resultatprognos för 2019. 

Planeringsförutsättningarna för åren 2021-2025 visar att den tidigare 

bedömningen stämmer - om att kommunen årligen fram till 2030 behöver 

effektivisera/rationalisera verksamheten med minst omkring 1 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. För Skellefteås del handlar det i 

genomsnitt om minst 50 miljoner kronor per år men variationen mellan 

åren kommer att vara stor. Om inte staten tar något större beslut omkring 
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statsbidragen till kommunerna så kommer effektiviseringskravet 2021, 

enligt de senaste skatteprognoserna, att landa på över 100 miljoner kronor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Planeringsförutsättningar 2021-2025, inklusive bilagor, godkänns. 

Inlägg 

Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M), Hans Brettschneider (MP), 

Agneta Hansson (V), Markku Abrahamsson (SD) samt Kenneth Fahlesson 

(S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Planeringsförutsättningar 2021-2025, 

inklusive bilagor, godkänns. 

Lorents Burman (S), Agneta Hansson (V) samt Kenneth Fahlesson (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 2019-12-03, § 504 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-25 

Budgetberedningens förslag till Planeringsförutsättningar för Budget och 

plan 2021-2025, inklusive bilaga 1-3 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret/ekonomi- och finans 
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§ 412 Dnr KS 2019-000732 049 

Styrprinciper 2020 

Sammanfattning  
Kommunens styrprinciper, som årligen fastställs av fullmäktige inför varje 

nytt budgetår, är ett komplement till kommunens riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning, finanspolicy och regler för finansverksamheten. 

Styrprinciperna ska också ses som ett komplement till nämndernas och 

bolagens uppdrag (reglementen, ägardirektiv och bolagsordningar) samt 

fullmäktiges ägarpolicy. Styrprinciperna gäller som yttre ram för 

kommunens verksamhet. Därutöver förutsätts enskilda nämnder och 

styrelser ange specifika krav utifrån sitt specifika ansvarsområde. De 

kommunägda bolagen berörs till viss del av dessa styrprinciper, vilket 

framgår av respektive avsnitt. 

Inför ärendets behandling informeras om att det gjorts vissa förändringar i 

det förslag som skickats ut inför sammanträdet, det gäller i huvudsak de 

mindre nämnderna, t ex valnämnden och vissa gemensamma nämnder. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skellefteå kommuns styrprinciper 2020 fastställs enligt arbetsutskottets 

förslag. 

Inlägg 

Markku Abrahamsson (SD), Lorents Burman (S), Fredrik Stenberg (S), 

Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Katarina Larsson (C) samt 

Linnea Öhman (MP) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att Skellefteå kommuns styrprinciper 2020 

fastställs enligt arbetsutskottets förslag. 

Markku Abrahamsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

ändringen att stycket ”När det gäller omstruktureringen av skollokaler i 

olika geografiska områden så ska alltid kapaciteten i de ny- och ombyggda 

lokalerna nyttjas först. Det är bara äldre lokaler som kan vara aktuella för 

plombering i avvaktan på en starkare tillväxt” stryks. 

Lorents Burman (S), Fredrik Stenberg (S), Andreas Löwenhöök (M), 

Carina Sundbom (C) samt Katarina Larsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Markku 

Abrahamssons yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Votering begärs och verkställs enligt följande godkända 

voteringsproposition ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, 

den som stöder Markku Abrahamssons yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat  
Vid omröstningen avges 56 ja-röster och 7 nej-röster, 2 ledamöter är 

frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 

förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 489 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-13 

Förslag till styrprinciper 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Samtliga nämnder 

Skellefteå Stadshus AB 

Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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Voteringslista § 412 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 

Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia 

Lundmark (S), Malin Berglund (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 

Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria Hedlund (S), 

Kenneth Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Emilia Ådin (S), Evelina 

Fahlesson (S), Simon Rilfors (S), Harriet Classon (S), Maria Marklund (S), 

Annica Bray (S), Robert Ignberg (S), Lorents Burman (S), Peter Stensmar 

(S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Martin Hedqvist (S), Mats 

Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Siri Almqvist (M), Anette 

Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (M), Andreas Löwenhöök (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), Anna From-

Lindqvist (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), 

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

Nej röstar:  
Markku Abrahamsson(SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (SD), 

Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

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

Frånvarande: 

Sara Keisu (S), Ramona Dolan (M). 
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§ 413 Dnr KS 2019-000719 041 

Budget 2020 samt plan 2021 - 2022, 
kommunkoncernen 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-11-11 § 80 att till 

kommunfullmäktige överlämna ett förslag till budget för koncernen 2020 

samt plan 2021 – 2022. Styrelsen påpekade att budget för Skellefteå 

Industrihuskoncernen inte har fastställts av moderbolagets styrelse och att 

beslutet därför utgår från upprättat förslag till budget för Industri-

huskoncernen.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslag till årsbudget 2020 och plan 2021 – 2022 för bolaget 

Skellefteå Stadshus AB samt koncernen Skellefteå Stadshus AB enligt 

bolagsstyrelsens beslut 2019-11-11 § 80 godkänns. 

2. Beslutet enligt punkt 1 gäller med undantag för Skellefteå 

Industrihuskoncernen.  

3. Förslag till budget 2020 för Västerbottensteatern AB, Visit 

Skellefteå AB samt Skellefteå Museum AB godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 481 

Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2019-11-11 § 80 

Budget 2020, Skellefteå Stadshuskoncernen 

Budget 2020, Västerbottensteatern AB 

Budget 2020, Visit Skellefteå AB 

Budget 2020, Skellefteå Museum AB 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 

Västerbottensteatern AB 

Visit Skellefteå AB 

Skellefteå Museum AB 

Skellefteå Industrihus 
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§ 414 Dnr KS 2019-000717 045 

Borgensavgifter år 2020, kommunkoncernen 

Sammanfattning  
Om ett koncernbolag tar upp lån och kommunen tecknar ett 

borgensåtagande för lånen krävs att kommunen skall ersättas för detta i 

form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift eller ett räntepåslag 

utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning 

avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda 

företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. 

Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara 

den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan 

kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftningen måste också 

Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får 

varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som 

skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån 

samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga 

grunder. 

Kommunledningskontoret har till extern konsult lämnat i uppdrag att 

analysera kommunkoncernens nivåer avseende prissättning av internlån 

och borgensavgifter. Konsultens analys bygger på en modell för beräkning 

av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från 

publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag 

baserat på dess finansiella status. 

Kommunledningskontoret har i sitt förslag till reviderade borgensavgifter 

följt konsulternas förslag men justerat ned avgiften för Skellefteå 

Industrihus AB med hänsyn till de engångskostnader för nedskrivningar 

som bolaget hade föregående år.  

Några av de mindre bolagen föreslås i modellen få kraftigt höjda 

borgensavgifter på grund av lägre finansiell styrka. Då syftet med dessa 

bolag dels inte är att generera avkastning till ägaren, dels att de inte som de 

affärsdrivande bolagen i samma utsträckning verkar på en konkurrensutsatt 

marknad anser kommunledningskontoret att det för dessa bolag bör läggas 

ett tak på borgensavgiften motsvarande 0,50 %. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Borgensavgift för år 2020, i form av räntepåslag vid lån med 

kommunal borgen, blir 0,25 % för Skellefteå Kraft AB, 0,30 % för 

Skelleftebostäder AB och Skellefteå Stadshus AB samt 0,50 % för 

Skellefteå Industrihus AB samt övriga bolag. 

2. För övrig borgen tillämpas samma avgift som vid lån med 

kommunal borgen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 482 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-28 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 

Skellefteå Stadshus AB 

Skellefteå Kraft AB 

Skelleftebostäder AB 

Skellefteå Industrihus AB 

Skellefteå buss AB 

Skellefteå City Airport AB 

Science City Skellefteå AB 

Skellefteå Kulturhus AB 

Skellefteå Museum AB 

Västerbottensteatern AB 
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§ 415 Dnr KS 2019-000718 045 

Ram för lån med kommunal borgen 

Sammanfattning  
Styrelsen för Skellefteå Stadshus AB beslutade 2019-11-11§ 82 att föreslå 

kommunfullmäktige ändring av tidigare beslut vad gäller ram för lån med 

kommunal borgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skellefteå Stadshus ABs låneförpliktelser inklusive räntederivat 

upp till ett högsta belopp om 8 900 miljoner kronor jämte därpå 

löpande ränta och kostnader från och med 2020-01-01. 

2. Tidigare beslutad borgen för Skellefteå Stadshus ABs kontokredit 

minskas från 800 miljoner kronor till 500 miljoner kronor från och med 

att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 483 

Styrelsen för Skellefteå Stadshus ABs protokoll 2019-11-11§ 82 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Skellefteå Stadshus AB 

Kommunledningskontoret/ekonomi och finans 
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§ 416 Dnr KS 2018-000087 212 

Motion av Carina Sundbom (C) om grön plan 
för bevarande av grönområden i Skelleftedalen 
(8/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamot Carina Sundbom (C) har inkommit med en 

motion i vilken föreslås att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att 

revidera ”Grönstrukturplan med bostadsnära natur” i fördjupad 

översiktsplan för Skelleftedalen, för att säkerställa att viktiga grönområden 

bevaras (beslutspunkt 1); samt att planen skall beslutas av 

kommunfullmäktige innan utgången av 2018 (beslutspunkt 2). 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-10-24 § 239 att motionen skall 

anses besvarad och föranleder ingen åtgärd. Nämnden hänvisade till att 

pågående arbete med ny fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen 

uppfyller motionärens önskemål. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till bygg- och miljönämndens 

yttrande, att anse som besvarad. 

2. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 

kommunfullmäktiges sida. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Evelina Fahlesson (S) samt Hans Brettschneider 

(MP) yttrar sig. 
 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till bygg- och 

miljönämndens yttrande, att anse som besvarad; samt att motionen 

föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Carina Sundbom (C) samt Hans Brettschneider (MP) yrkar bifall till 

motionens första beslutspunkt. 

Evelina Fahlesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carina 

Sundboms m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 55  
Kommunfullmäktige 2019-12-17 

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 493 

Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-10-24 § 239 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-09-30 

Motion 8/18 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Motionären 

Bygg- och miljönämnden 
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§ 417 Dnr KS 2018-000865 109 

Motion av Oscar Wellman (C) om HLR-
utbildning till frivilliga kommunmedlemmar för 
snabbare insatser vid hjärtstopp (SMS-
livräddning) (65/18) 

Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Oscar Wellman (C) har 

inkommit med en motion i vilken föreslås att möjligheten att få ett system 

där privatpersoner utbildas i hjärt- och lungräddning (HLR) och  kan kallas 

till ett hjärtstopp på allmän plats (beslutspunkt 1); att hitta lämplig aktör för 

att utbilda medborgarna att gå denna kurs (beslutspunkt 2); samt att låta 

alla som vill inom kommunfullmäktige också gå denna kurs (beslutspunkt 

3). 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-21 § 183 att föreslå 

kommunfullmäktige avslå motionen utifrån tidigare inriktnings- och 

policybeslut gällande räddningstjänst och konkurrens. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Inlägg 

Oscar Wellman (C) samt Sara Keisu (S) yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Oscar Wellman (C) yrkar bifall till motionen. 

Sara Keisu (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Oscar 

Wellmans yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 495 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-21 § 183 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-30 

Motion 65/18 

______________________________________________________ 
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Beslutet sänds till: 
Motionären 

Samhällsbyggnadsnämnden 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 58  
Kommunfullmäktige 2019-12-17 

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 418 Dnr KS 2019-000046 170 

Motion av Charlotta Enqvist (KD) att utrusta 
räddningstjänsten med naloxon (5/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har inkommit med 

en motion i vilken föreslås att att räddningstjänstens kårer som idag 

fungerar som ”I väntan på ambulans” (IVPA )utbildas i hur naloxon 

används samt utrustas med läkemedlet (beslutspunkt 1);  att 

räddningstjänstens kårer som idag har hjärtstartare också utbildas i hur 

naloxon används samt utrustas med läkemedlet (beslutspunkt 2); samt att 

Skellefteå kommun i dialog med Landstinget om ett utökat IVPA också 

lägger förslaget att IVPA utrustas med naloxon (beslutspunkt 3). 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-21 § 184 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Nämnden hänvisar till svårigheten 

för räddningstjänstens personal att avgöra vad som är orsaken till 

medvetslöshet, och risken för förlängd handläggningstid. Akutsjukvården 

anser istället att räddningstjänstpersonal i väntan på ambulans ska påbörja 

hjärt- och lugnräddning vid medvetslöshet. 

Under ärendets behandling i kommunstyrelsen påpekas att det i 

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse samt i 

samhällsbyggnadsnämndens beslut hänvisas till att Region Västerbotten 

skall ha avslagit en liknande motion. Uppgiften är felaktig, då 

regionfullmäktige behandlade motionen först i november 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 

Charlotta Enqvist (KD), Carina Sundbom (C) samt Anna From-Lindqvist 

(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  Oscar 

Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär Brubäcken (C), Maria Bernsson 

(C), Kjell Bergmark (C) samt Petter Ershag (KD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Charlotta Enqvists m fl yrkande. 

Inlägg 

Charlotta Enqvist (KD), Lova Torstensson (V), Sara Keisu (S), Carina 

Sundbom (C), Anna From-Lindqvist (C), Linnea Öhman (MP) samt Stina 

Engström (L) yttrar sig.  

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 
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Charlotta Enqvist (KD), Carina Sundbom (C), Anna From-Lindqvist (C) 

samt Linnea Öhman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Lova Torstensson (V) samt Sara Keisu (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Stina Engström (L) samt Charlotta Enqvist (KD) yrkar att ärendet skall 

återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för klarläggande av vilka 

förutsättningar som gäller. 

Sara Keisu (S) yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Stina Engströms m fl yrkande om 

återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända voterings-

proposition: ”Den som stöder att ärendet skall avgöras vid dagens 

sammanträde röstar ja, den som stöder Stina Engströms m fl yrkande om 

återremiss röstar nej”. 

Omröstningsresultat 1 
Vid omröstningen avges 45 ja-röster och 19 nej-röster, 1 ledamot är 

frånvarande. Hur var och en röstat framgår av till denna paragraf bifogade 

förteckning. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt 

Charlotta Enqvists m fl yrkande var för sig, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända 

voteringsproposition ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, 

den som stöder Charlotta Enqvists m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 2 
Vid omröstningen avges 45 ja-röster och 20 nej-röster. Hur var och en 

röstat framgår av till denna paragraf bifogade förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 496 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-21 § 184 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-30 

Motion 5/19 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Motionären 

Samhällsbyggnadsnämnden 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 60  
Kommunfullmäktige 2019-12-17 

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 61  
Kommunfullmäktige 2019-12-17 

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Voteringslista § 418 omröstningsresultat 1 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 

Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia 

Lundmark (S), Malin Berglund (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 

Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 

Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Emilia Ådin (S), 

Evelina Fahlesson (S), Simon Rilfors (S), Harriet Classon (S), Maria 

Marklund (S), Annica Bray (S), Robert Ignberg (S), Lorents Burman (S), 

Peter Stensmar (S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Martin Hedqvist 

(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Siri Almqvist (M), Anette 

Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (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). 

Nej röstar:  
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 

Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C),  

Markku Abrahamsson(SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (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). 

Frånvarande: 

Anna From-Lindqvist (C). 
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Voteringslista § 418 omröstningsresultat 2 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 

Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia 

Lundmark (S), Malin Berglund (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 

Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 

Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Emilia Ådin (S), 

Evelina Fahlesson (S), Simon Rilfors (S), Harriet Classon (S), Maria 

Marklund (S), Annica Bray (S), Robert Ignberg (S), Lorents Burman (S), 

Peter Stensmar (S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Martin Hedqvist 

(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Siri Almqvist (M), Anette 

Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (M), Andreas Löwenhöök (M), Gunnar 

Fransson (M), Ramona Dolan (M), Henry Andersson (M), 

Agneta Hansson (V), Joakim Wallström (V), Jeanette Velander (V), Lova 

Torstensson (V), Marie Bergslycka (V), Weidan Gong (V). 

Nej röstar:  
Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 

Brubäcken (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-

Lindqvist (C), 

Markku Abrahamsson(SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (SD), 

Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

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

Stina Engström (L), 

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

Petter Ershag (KD), Charlotta Enqvist (KD). 
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§ 419 Dnr KS 2019-000209 450 

Motion av Carina Sundbom (C), Christina 
Soldan (L), Charlotta Enqvist (KD) och Anette 
Lindgren (M) om att i samband med införandet 
av fastighetsnära insamling introducera kärl för 
sorterat avfall längs gågator/stråk i centrala 
stan samt en centrumnära 
miljöåtervinningsstation med mera (20/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Carina Sundbom (C), Christina Soldan 

(L), Charlotta Enqvist (KD) och Anette Lindgren (M) har inkommit med 

en motion i vilken föreslås att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, 

i samband med införandet av fastighetsnära insamling introducera kärl för 

sorterat avfall längs gågator/stråk i centrala stan (beslutspunkt 1); samt att 

samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till en 

centrumnära miljöåtervinningsstation för de vanligaste fraktionerna, t ex 

glas, papper och plast (beslutspunkt 2). 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-27 § 100 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen; att nämnden får i uppdrag att att i 

de årliga samråden med producenterna arbeta för bra placerade 

återvinningsstationer såväl i Skellefteå centralort, som i tätorts- och 

landsbygdskärnor; samt att nämnden får i uppdrag att följa den nationella 

utredningen med anledning av EU:s avfallsdirektiv om förbud mot ”slit – 

och slängplast” (EU 2018/0172). 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-20 § 289 att återremittera motionen 

till samhällsbyggnadsnämnden för utredning av kostnaderna för en enkel 

lösning med fler kärl för återvinning i centrala staden, efter gågator och 

torg, bland annat genom att ge möjlighet för människor att separera pant 

från allt annat skräp; samt för förtydligande ifall det råder några hinder att 

genomföra detta för en kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-21 § 179 att föreslå 

kommunfullmäktige avslå motionen, samt att ge nämnden i uppdrag att ta 

en förnyad dialog med PantaMera, i syfte att ordna fler insamlingsrör i 

Skellefteå. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen avslås. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta en förnyad dialog 

med PantaMera, i syfte att ordna fler insamlingsrör i Skellefteå, samt i 

övrigt underlätta för allmänheten att enkelt sortera sitt avfall. 
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Inlägg 
Anette Lindgren (M), Carina Sundbom (C), Sara Keisu (S), Hans 

Brettschneider (MP), Joakim Wallström (V), samt Linnea Öhman (MP) 

yttrar sig. 

Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås (beslutspunkt 1); samt att 

samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta en förnyad dialog med 

PantaMera, i syfte att ordna fler insamlingsrör i Skellefteå, samt i övrigt 

underlätta för allmänheten att enkelt sortera sitt avfall (beslutspunkt 2). 

Anette Lindgren (M), Hans Brettschneider (MP) samt Carina Sundbom 

(C), yrkar att motionens beslutspunkt skall formuleras ”att 

samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att introducera kärl för sorterat 

avfall längs gågator/stråk i centrala stan” samt att motionen med denna 

formulering skall bifallas. 

Sara Keisu (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Anette 

Lindgrens m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och verkställs enligt följande godkända 

voteringsproposition ”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja, 

den som stöder Anette Lindgrens m fl yrkande röstar nej”. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 41 ja-röster och 22 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 2019-12-03 § 497 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-21 § 179 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-02 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 289 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-11 § 232 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-27 § 100 

Samhällsbyggnadsförvaltningens protokoll 2019-05-07 

Motion 20/19 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Motionärerna 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Voteringslista § 419 
Ja röstar: 
Kamel Mnad (S), Jasmine Ravaghi (S), Magnus Nilsson (S), Erik 

Vikström (S), Gunilla Lundström (S), Anna Lundström (S), Felicia 

Lundmark (S), Malin Berglund (S), Pierre Lidström (S), Ann Åström (S), 

Sara Keisu (S), Iosif Karambotis (S), Tomas Teglund (S), Annamaria 

Hedlund (S), Kenneth Fahlesson (S), Lars Lundmark (S), Emilia Ådin (S), 

Evelina Fahlesson (S), Simon Rilfors (S), Harriet Classon (S), Maria 

Marklund (S), Annica Bray (S), Robert Ignberg (S), Lorents Burman (S), 

Peter Stensmar (S), Daniel Ådin (S), Fredrik Stenberg (S), Martin Hedqvist 

(S), Mats Ekman (S), Bertil Almgren (S), 

Agneta Hansson (V), Jeanette Velander (V), Lova Torstensson (V), Marie 

Bergslycka (V), Weidan Gong (V), 

Markku Abrahamsson(SD), Magnus Bergmark (SD), Per Björnbom (SD), 

Markus Sehlstedt (SD), Linda Strandberg (SD), 

Shervin Ahmadzadeh (L). 

Nej röstar:  
Kaisa Edström (M), Johan Söderberg (M), Siri Almqvist (M), Anette 

Lindgren (M), Sara-Mari Eriksson (M), Andreas Löwenhöök (M), Gunnar 

Fransson (M), Henry Andersson (M), 

Carina Sundbom (C), Oscar Wellman (C), Katarina Larsson (C), Pär 

Brubäcken (C), Eva Enqvist (C), Kjell Bergmark (C), Anna From-

Lindqvist (C), 

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

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

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

Avstår från att rösta: 
Joakim Wallström (V). 

Frånvarande: 
Ramona Dolan (M). 
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§ 420 Dnr KS 2019-000296 050 

Motion av Charlotta Enqvist (KD) om att utreda 
möjligheten att upphandla viltkött till skolornas 
tillagningskök (25/19) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Charlotta Enqvist (KD) har inkommit med 

en motion i vilken föreslås att support och lokaler får i uppdrag att utreda 

möjligheten att upphandla viltkött till skolornas tillagningskök. 

Nämnden för support och lokaler beslutade 2019-05-16 § 52 att anse 

motionen besvarad då skolmatsedeln redan innehåller viltkött på menyn.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2019-08-20 § 290 varvid under 

ärendets behandling informeras om att, innan yttrandet upprättades, 

förvaltningen för support och lokaler inte har varit i kontakt med 

motionären. Kommunstyrelsen beslutade därför att återremittera ärendet 

till nämnden för support och lokaler. 

Nämnden för support och lokaler beslutade 2019-10-17 § 97 att anse 

återremissen besvarad, då kontakt skett med motionären. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till nämnden för support och 

lokalers yttrande, att anse som besvarad. 

2. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 

kommunfullmäktiges sida. 

Inlägg 

Charlotta Enqvist (KD) samt Tomas Teglund (S) yttrar sig. 

Yrkande 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till nämnden 

för support och lokalers yttrande, att anse som besvarad; samt att motionen 

föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida. 

Tomas Teglund (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 2019-12-03 § 494 

Nämnden för support och lokalers protokoll 2019-08-20 § 290 

Förvaltningen för support och lokales tjänsteskrivelse 2019-09-30 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-20 § 290 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-11 § 233 

Nämnden för support och lokalers protokoll 2019-05-16 § 52 

Förvaltningen för support och lokales tjänsteskrivelse 2019-04-30 

Motion 25/19 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Motionären 

Nämnden för support och lokaler 
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§ 421 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?” 

 

Frågeställaren har återkallat frågan. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 422 Dnr KS 2019-000696 530 

Fråga av Hans Brettschneider (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?” 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

”Långsiktigt finns mycket som talar för ett fortsatt stort och ökat behov av 

att kunna ta sig snabbt och säkert till och från Skellefteå och den 

närliggande regionen. Skellefteå kommun befinner sig just nu i en stark 

tillväxtperiod med låg arbetslöshet, ökad inflyttning, hög investeringstakt 
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och ett stort intresse från omvärlden när det gäller etableringar av företag. 

Denna utveckling bedöms fortsätta under flera år och då har effektiva och 

hållbara flygförbindelser en nyckelroll i transportinfrastrukturen.  

Sverige är ett av EU:s största länder till ytan och flyget kommer även 

framöver att ha en mycket viktig roll i det svenska transportsystemet för att 

hela landet ska kunna utvecklas.  

I detta perspektiv är det dock av central betydelse att flyget ställer om och 

att flygets utsläpp minskar.  

Regeringen har bl.a. pekat ut restprodukter från skogsindustrin som en 

viktig råvara för att producera fossilfritt flygbränsle. Här finns 

affärsmöjligheter för Skellefteå att både bidra till en grön omställning samt 

vara med och skapa nya affärer och jobb i regionen. I Sverige pågår redan i 

dagsläget uppbyggnad av produktionskapacitet för fossilfritt flygbränsle 

som motsvarar betydligt mer än behovet från hela det svenska 

inrikesflyget.      

Det är viktigt att påpeka att forskarna är eniga om att koldioxidutsläppen 

måste minskas från alla typer av verksamheter. Dock är det lika viktigt att 

påpeka att forskarna inte säger något om att flygresandet i sig måste 

minska eftersom det bl.a. är avhängigt vilket drivmedel som används.  

Det svenska inrikesflyget står idag för mindre än en procent av de svenska 

koldioxidutsläppen och utsläppen från svenskars flygresor har inte ökat på 

18 år. Inrikesflygets utsläpp bedöms minska med närmare 40 procent till 

2025 jämfört med 2017 års nivå.  

Prognoser innehåller alltid ett mått av osäkerhet. När det gäller Skellefteå 

Airport finns givetvis också ett antal osäkerheter. Givet utvecklingen i 

kommunen och regionen för tillfället finns dock mycket som talar för en 

ökad efterfrågan på långväga transporter de kommande åren. Om så sker 

måste flygplatsen ha en kapacitet som möter efterfrågan. Oavsett om 

volymerna ökar eller minskar behöver flygets utsläpp minska. Här finns 

tydliga mål och en tydlig plan för hur det svenska flyget ska ställa om till 

fossilfrihet. Denna plan har Skellefteå Airport ställt sig bakom och 

flygplatsen och dess ägare kommer att fortsätta arbeta för ett långsiktigt 

hållbart flyg oavsett hur resenärsvolymerna utvecklas.  

Det mål som ägaren satt på bolaget är att över tid generera en 2%-ig årlig 

passagerarökning, detta har bolaget uppnått då passagerarantalet sedan det 

kommunala övertagandet 2010 vuxit med över 20%. Tillika har ägaren satt 

ett mål att Skellefteå Airport ständigt ska minska sin miljöpåverkan för att 

nå målet med noll utsläpp av fossil koldioxid. Skellefteå Airport är idag en 

av få flygplatser som har nästintill fossilfri verksamhet och redovisar 

utsläpp av fossil koldioxid på endast 0,04kg/CO2 per avresande 

passagerare. 
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Flyget och flygplatsen finns inte till för sin egen skull utan finns till för att 

det finns ett behov av långväga transportinfrastruktur i regionen. Det är i 

detta perspektiv man måste se flygplatsen och dess utveckling. 

Inlägg 
Hans Brettschneider (MP) samt Lorents Burman (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 423 Dnr KS 2019-000849   269 

Fråga av Andreas Löwenhöök (M) om illegal 
uppställningsplats för EU-migranter 

Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 

kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: 

 

”Våren 2015 uppstod en politisk diskussion kring ett antal EU-migranters 

olagliga bosättning med husvagnar vid Mobackenbadet i Skellefteå. 

Moderaterna var tydliga med att avhysning var det enda alternativet. Detta 

skedde så småningom. 

 

Därefter vidtog en diskussion huruvida kommunen skulle peka ut en 

särskild uppställningsplats för EU-migranternas husvagnar på kommunal 

mark. 

 

Även i denna fråga var Moderaterna tydliga. Vi ansåg att kommunen inte 

skulle peka ut en särskild uppställningsplats. Vi ansåg att EU-migranterna 

skulle hänvisas till campingar eller till privata markägare som var villiga 

att upplåta sin mark. Detta är fortsatt vår uppfattning. Dessa politiska 

diskussioner landade dock aldrig i något beslut. 

 

Norran har nu uppmärksammat att kommunen hotas att betala 930 000 

kronor i sanktionsavgift för brott mot bygglovsbestämmelserna. Detta efter 

att mark upplåtits för uppställning av bilar och husvagnar sedan 2015. 

 

Vid närmare efterforskning och frågor till våra tjänstemän visar det sig att 

denna mark har använts som en uppställningsplats för EU-migranters 

huvganar och bilar. På platsen har även ett antal byggnader uppförts utan 

bygglov och soptunnor har ställts ut. 

 

Det är tydligt att detta har varit en uppställningsplats för EU-migranter 

sedan 2015. Var det politiska beslutet kring detta är taget är dock oklart. 

 

Mot bakgrund av dessa uppgifter har jag följande fråga till 

kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S): 

 

Vilket politiskt organ har beslutat om att anordna en kommunal 

uppställningsplats för EU-migranterna eller på vilket sätt har detta 

sanktionerats av politiska majoriteten?” 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) lämnar följande svar: 

 

” Denna fråga sträcker sig längre tillbaks i tiden än 2015. Dessförinnan 

hade det under några år blivit en allt vanligare företeelse att EU-migranter 

tiggde pengar på gator och torg runt om i Sverige. Dessa människor 
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kommer från några extremt fattiga länder i Europa bl a Rumänien där 

väldigt många lever under den så kallade fattigdomsgränsen. Under 2013 

så kom det att bli allt vanligare att eu-migranter också blev synliga här i 

Skellefteå. 

 

Diskussionerna hur man såg på detta gick isär så även i Skellefteå. Ska 

man ha en medmänsklig förståelse för dessa människors extrema utsatthet, 

såväl socialt som ekonomiskt eller skulle man avhysa, förbjuda, och tvinga 

bort dem från gatorna, torg och Sverige som land.  

 

I vissa kommuner runt om i Sverige så gick arbetet ut på att avhysa dessa 

människor från olika husvagnsuppställningar. Men resultatet blev att man 

flyttade det så kallade problemet till nya husvagnsuppställningar och 

följden blev nya avhysningar osv osv.!  

 

I Skellefteå så var vi tydliga med att dessa EU-migranter omfattades av 

EU-rätten. Att man har rätt att vistas i annat land inom EU men inte med 

rätt till kommunalt stöd och service. Vi var tydliga med att kommunen inte 

skulle öppna upp för bostäder/härbärgen. De har inte rätt till 

försörjningsstöd, äldreomsorg, barnomsorg eller skolgång mm.   

 

Våren 2014 uppdagades det att det fanns en otillåten uppställning av 

husvagnar vid Mobacken. Media rapporterade att EU-migranterna nattetid 

utsatts för skadegörelse och rädslan och oron var påtaglig bland eu-

migranterna. Vi reagerade med bestörtning att någon brukat 

våld/skadegörelse på detta sätt mot dessa människor.  

 

Området vid Mobacken är ett område som är allmän plats, där det rörliga 

friluftslivet är frekvent. Därför kunde detta upplevas som ett intrång i det 

allmänna rummet. Det höjdes då röster från Moderaterna att dessa skulle 

avhysas från platsen. Men var och på vilket sätt konsekvenserna av detta 

skulle hanteras hade Moderaterna inget svar på. Från kommunledningen så 

sa vi nej till att omedelbart verkställa avhysning.  

 

Drygt en vecka efter detta så hade kommunen i samråd med kyrkan 

kommit överens om en lösning. Kyrkoförsamling lät husvagnarna få 

uppställningsyta över sommaren. Vi hade därefter samtal bla mellan olika 

partier för olika möjliga lösningar som skulle bli behövliga inför vintern 

som skulle komma. Det fanns en stor samstämmighet i tankegångarna att 

hitta en lösning, förutom då Moderaterna förstås. 

 

Från kommunens sida så tittade man på olika platser. Hur skulle platsen 

vara utformad? Hårdgjord yta, vatten avlopp, in stängslat område eller helt 

enkelt en camping av något slag. Men man landade i att inte permanenta en 

plats med tillgång till olika faciliteter mm som ex ett iordningställt 

campingområde erbjuder.  Skälet var att inte bygga in oss i en lösning som 

motsvarar en camping/härbärge. 
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Lösningen kom att bli en plats vid Dalkarsliden, ”gamla jordtippen”. 

Lösningen bestod av en plats att kunna ställa upp husvagnar vintertid. 

Detta sågs som en bra lösning av alla inblandad. Detta var då allmänt känt 

bland journalister, inom politiken och tjänstemän i kommunen om var 

platsen låg. Dessutom förmedlades detta öppet i media bla Norran och P4 

Västerbotten att vi hittat en plats utanför stan att det på kommuners mark 

där de kunde ställa upp sina husvagnar.        

 

Att sedan som Moderaterna nu framställer det som så, att man inte vetat 

eller känt till detta sedan 2015 är naturligtvis historieomskrivning enligt 

min mening. Man reagerar ofta på en dagsaktuell nyhet när minnet verkar 

ha sviktat. En nyhet som egentligen handlar om ett eventuellt 

vitesföreläggande mot kommunen som rapporterades i media förra veckan!  

 

Eller minns Moderaterna att likt en puff och lite rök så var problemet i 

detta fall tiggarna plötsligt borta hösten 2015. Skulle inte tro det. 

 

Svar på frågan: vilket politiskt organ har beslutat om detta.  

Du har hört min korta historiebeskrivning som jag nyss dragit. Nog vet 

Moderaterna att varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har 

tagit och ej heller ska ta något beslut om detta. Om ärendets hade varit av 

en större komplexitet ex markberedningar, byggnationer och förenat med 

budget/kostnader mm, då hade det kunnat bli ett formellt ärende.  

Vi pratar om en hänvisning av 6-8 husvagnar till en uppställningsplats.  

Bara så att alla ska förstå. Ifall man tror att det är ovanligt att kommunen 

upplåter mark.  

 

Det finns många som nyttjar kommunens mark efter ett godkännande från 

kommunens sida. Detta för uppställning av vedstaplar- bilar- containrar- 

husvagnar, bil- traktor och lastbils släpar mm på platser som inte är allmän 

plats. Det handlar om allt från privatpersoner, jord och skog företag och 

industriföretag till Trafikverket och dess underleverantörer av olika slag 

mm. Inte fattas det politiskt beslut för detta i kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige. Det begriper nog de allra flesta. 

 

Denna lösning var praktisk och bra och inga ordningsstörningar har 

förekommit sedan 2015. Grundproblemet som Moderaterna egentligen 

reagerar på är just detta att det är tiggare, rumänska EU-migranter som man 

inte vill se i vår kommun.   

 

Vad detta egentligen handlar om är att det finns ett ärende från Bygg- och 

miljönämnden. Det handlar om att det kan vara en otillåten 

markanvändning upplåten från kommunens sida. Det finns dels en byggnad 

uppförd och dels obrukbara bilar uppställda förutom ca åtta husvagnar. Det 

är naturligtvis så att markägaren/kommunen alltid har tillsynsplikt på sin 

mark för att förhindra att det uppstår otillåten verksamhet eller 

byggnationer mm. Just detta gäller alla typer markägare. 
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Nu ska kommunen svara på detta ärende. Därefter får kommunen invänta 

svar på om detta är en ”illegal uppställningsplats” och i så fall vilka 

åtgärder som anses nödvändiga från bygg och miljönämnden.  

Men oavsett detta så ska dessa övergivna bilar och ev annat obehörigt på 

platsen städas bort. För övrigt för att nu vara tydlig så behövs det inte fattas 

något beslut om detta varken i kommunstyrelsen eller i 

kommunfullmäktige!” 

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Behandlingen av ärendet är avslutad. 

______________________________________________________ 
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§ 424 Dnr KS 2019-000738 102 

Avsägelse från Jonna Lundgren (S) av 
uppdraget som ledamot och vice ordförande i 
fritidsnämnden och eventuellt fyllnadsval 

Sammanfattning  
Jonna Lundgren (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice 

ordförande i fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Jonna Lundgren (S) befrias från uppdragen. 

2. Olof Nyström (S) utses till ny vice ordförande i fritidsnämnden för 

tiden till 2022-12-31. 

3. Karina Lundgren (S) utses till ny ledamot i fritidsnämnden för tiden till 

2022-12-31. 

4. Jonna Lundgren (S) utses till ny ersättare i fritidsnämnden för tiden till 

2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Jonna Lundgren (S) 2019-11-12 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Fritidsnämnden 

Jonna Lundgren 

Olof Nyström 

Katarina Lundgren 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 
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§ 425 Dnr KS 2019-000787 102 

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

Sammanfattning  
Sara Frykland (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i bygg- och 

miljönämnden från och med 2019-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Sara Frykland (S) befrias från uppdraget från och med 2019-12-31. 

2. Fyllnadsval förrättas vid ett senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Sara Frykland 2019-11-25 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämnden 

Sara Frykland 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 
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§ 426 Dnr KS 2019-000832 102 

Avsägelse från Robert Eskelinen (S) av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Robert Eskelinen (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Robert Eskelinen (S) befrias från uppdraget. 

2 Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 

för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Robert Eskelinen 2019-12-04 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 

Robert Eskelinen 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 
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§ 427 Dnr KS 2019-000835 102 

Val av styrelse för Stiftelsen Lövångers 
Sockens Livräntekassa år 2020 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige utser tre ledamöter i styrelsen för Stiftelsen 

Lövångers Sockens livräntekassa. Mandatperioden omfattar tiden  

2020-01-01 – 2020-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till styrelse för Stiftelsen Lövånger Sockens Livräntekassa 2020-01-01 – 

2020-12-31 utses: 

Ledamöter 

Granskär, Maria (S), ordförande 

Lindgren, Anders (S) 

Viklund, Barbro (MP) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2019-12-17 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Stiftelsen Lövångers Sockens Livräntekassa 

De valda 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 
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§ 428 Dnr KS 2019-000843 102 

Avsägelse från Micaela Löwenhöök (M) av 
uppdraget som ledamot i styrelsen för  
Skellefteå kulturhus AB och eventuellt 
fyllnadsval 

Sammanfattning  
Micaela Löwenhöök (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen 

för Skellefteå kulturhus AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Micaela Löwenhöök (M) befrias från uppdraget. 

2. Nils E Vesterberg (M) utses till ny ledamot i styrelsen för Skellefteå 

kulturhus AB för tiden fram till slutet av den bolagsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Micaela Löwenhöök 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Skellefteå kulturhus AB 

Micaela Löwenhöök 

Nils E Vesterberg 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter 
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§ 429 Dnr KS 2019-000858 102 

Fyllnadsval av nämndeman efter Olle Karlsson 

Sammanfattning  
Skellefteå tingsrätt har meddelat att det finns anledning att förrätta 

fyllnadsval av nämndeman efter Olle Karlsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Carina Miller utses till ny nämndeman för perioden till 2023-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Skellefteå tingsrätt 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Skellefteå tingsrätt AB 

Ansvarig för Troman 

Carina Miller 
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§ 430 Dnr KS 2019-000860 102 

Avsägelse från Glenn Wikman (L) av uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Glenn Wikman (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Glenn Wikman (L) befrias från uppdraget. 

3 Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 

för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Glenn Wikman 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen 

Glenn Wikman 

Ansvarig för Troman 

Support och lokaler/lönecenter
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§ 431 Dnr KS 2019-000016 101 

Remisser  

 Dnr 2019-000780 212 

 

Motion av Carina Sundbom (C), Kjell Bergmark (C), Katarina Larsson 

(C), Oscar Wellman (C), Maria Bernsson (C), Håkan Andersson (C) och 

Per Brubäcken (C) om översiktsplaner för våra kommundelar (41/19) 

 

 Dnr 2019-000781 109 

 

Motion av Weidan Gong (V) och Marie Bergslycka (V) om att kommunen 

ska ta fram en jämställdhetspolitisk handlingsplan med mera (42/19) 

 

 Dnr 2019-000788 750 

 

Motion av Håkan Andersson (C) om att få pojkar att söka hjälp (43/19) 

 

 Dnr 2019-000794 045 

 

Motion av Ramona Doland (M), Oscar Wellman (C) och Petter Ershag 

(KD) om Skellefteå kommuns banklån till Folkets husföreningar (44/19). 

Här meddelas att motionärerna återkallat motionen samt inkommit med en 

likalydande motion, dock med fler undertecknare. 

 

 Dnr 2019-000796 810 

 

Motion av Anna From-Lindqvist (C) om Skellefteå som Spontanidrottens 

mekka (45/19) 

 

 Dnr 2019-000807 624 

 

Motion av Sara Keisu (S) om fysioterapeut inom elevhälsan (46/19) 

 

 Dnr 2019-000819 219 

 

Motion av Carina Sundbom (C) och Kjell Bergmark (C) om koloniområde 

med permanent boende (47/19) 

 

 Dnr 2019-000824 026 

 

Motion av Håkan Andersson (C), Hans Brettschneider (MP) och Katarina 

Larsson (C) om att arbetsmiljöpolicyn ska fastställas av 

kommunfullmäktige (48/19) 
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 Dnr 2019-000825 026 

 

Motion av Håkan Andersson (C), Hans Brettschneider (MP) och Katarina 

Larsson (C) om att uppdatera arbetsmiljöpolicyn (49/19) 

______________________________________________________ 
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§ 432 Dnr KS 2019-000800 101 

Delgivningar 

Länsstyrelsens beslut 2019-12-06 där Robert Ignberg (S) utses till ny 

ersättare i kommunfullmäktige 

______________________________________________________ 
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§ 433 Dnr KS 2019-000746 420 

Interpellation av Linnea Öhman (MP) hur det 
går med miljö- och klimatprogrammet (35/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Linnea Öhman (MP) har till 

kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”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. Vilken roll kommer den koldioxidbudget som bland andra 

Uppsala universitet beräknat för Skellefteå spela i miljö- och 

klimatprogrammet? 

3. Hur säkerställs att miljö- och klimatprogrammet får betydelse i 

budgetprocessen?  

4. När beräknar du att vi kan behandla miljö- och klimatprogrammet 

i fullmäktige?” 

Ärendet kan, med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 5 §, 

inte behandlas på dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2020-01-28.  

______________________________________________________ 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 87  
Kommunfullmäktige 2019-12-17 

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

§ 434 Dnr KS 2019-000828 880 

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om 
föreläsningar på biblioteken om bland annat 
paranormala aktiviteter (42/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) har till 

kulturnämndens ordförande ställt följande interpellation: 

”Skellefteå kommun har anlitat ett team av spökjägare som har hållit en 

föreläsning för ungdomar där spökjägarna beskrev hur de dokumenterar 

paranormal aktivitet. 

Detta kan inte betecknas som något annat än ren kvasivetenskap, vilket en 

kommun inte ska stödja eller finansiera. 

Dessvärre är det inte första gången som Skellefteå kommunkoncern 

understödjer pseudovetenskap. Under 2015 drev Skellefteå Kraft en 

marknadsföringskampanj kring ’alternativ energi’, där bolaget erbjöd 

tjänster från kaosmagiker och kristallterapeuter. 

I den efterföljande debatten konstaterades att detta inte är förenligt med 

den kommunala kompetensen och kampanjen stoppades. 

Tyvärr verkar dessa erfarenheter ha glömts bort i den kommunala 

organisationen. Det är olyckligt. 

Kommunen ska inte hålla på med kvasivetenskap, oavsett om det handlar 

om spökjägare som dokumenterar paranormal aktivitet, spådom med 

kristallkulor i förskolor eller ockulta seanser i äldreomsorgen. 

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till kulturnämndens 

ordförande, Daniel Sjögren (S): 

- Är det lämpligt att Skellefteå kommun (biblioteksverksamheten) 

anlitar kvasivetenskapliga spökjägare till en föreläsning om hur de 

dokumenterar paranormal aktivitet? 

- Anser kulturnämnden att dokumentation av paranormal aktivitet 

är en del av den kommunala kompetensen? 

- Är föreläsningen förenlig med Skellefteå kommuns värdegrund, 

som talar om professionalism?” 

Ärendet kan, med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 5 §, 

inte behandlas på dagens sammanträde. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2020-01-28. 

______________________________________________________ 
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§ 435 Dnr KS 2019-000829 049 

Interpellation av Carina Sundbom (C) om 
januariavtalets punkt 9 gäller i Skellefteå 
(43/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har till 

kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”Efter en osedvanligt lång och komplex regeringsbildning så fick Sverige i 

vintras en ny regering och genom Januariavtalet fyra partier som 

gemensamt tar ansvar för att Sverige skall kunna styras och att en budget 

skall kunna antas av riksdagen. 

Januariavtalet är en kompromiss mellan fyra partier och som sådan så 

innehållet det givetvis sådant man gillar, men även sådant man inte gillar. 

I avtalet värnas valfriheten som en viktig del av den svenska 

välfärdsmodellen i punkt 9: 

’Den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. 

Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna 

verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. 

Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om 

vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för 

privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande. Detta 

kommer att uttryckas i vårändringsbudgeten 2019. Förslag kommer läggas 

för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har 

likvärdiga villkor.’ 

Just kombinationen valfrihet och kvalitet är två saker jag personligen tror 

är viktigt för att vi skall kunna skapa en bra välfärd i Skellefteå och 

därigenom göra kommunen än mer attraktiv. Ett exempel är LOV, valfrihet 

i hemtjänsten. 

Samtidigt är min känsla att Socialdemokraterna i Skellefteå gör allt man 

kan för att stoppa de aktörer som vill verka inom välfärdsområdet lokalt 

här i Skellefteå. 

Med anledning av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande: 

Avser Socialdemokraterna i Skellefteå att hedra Januariavtalet, eller är 

detta avtal något som bara gäller den nationella politiken? 

Hur ser du på privata utförare av välfärdstjänster, är det något som bör 

bekämpas eller kan det bidra?” 

Ärendet kan, med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 5 §, 

inte behandlas på dagens sammanträde. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2020-01-28.  

______________________________________________________ 
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§ 436 Dnr KS 2019-000834     420 

Interpellation av Linnea Öhman (MP) om hur 
det går med miljö- och klimatprogrammet 
(44/19) 

Kommunfullmäktigeledamoten Linnea Öhman (MP) har till 

kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: 

”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. Som kommun är vi 

medborgarnas gemensamma verktyg för samhällsutveckling. Vårt ansvar 

sträcker sig längre än att sopa framför vår egen dörr. Vi bör verka för att 

skapa strukturer som främjar en omställning även i hushållen och i den 

privata sektorn. 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. Vilken roll kommer den koldioxidbudget som bland andra Uppsala 

universitet har beräknat för Skellefteå spela i miljö- och 

klimatprogrammet? 

3. Hur säkerställs att miljö- och klimatprogrammet får betydelse i 

budgetprocessen? 

4. Hur kommer miljö- och klimatprogrammet bidra till att minska 

utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område, 

utöver det arbete som görs inom förvaltningar och bolag? 

5. När beräknar du att vi kan behandla miljö- och klimatprogrammet i 

fullmäktige?” 

Ärendet kan, med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 5 §, 

inte behandlas på dagens sammanträde. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2020-01-28.  

______________________________________________________ 
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§ 437 Dnr KS 2019-000850    109 

Fråga av Christina Soldan (L) om 
tystnadskulturen i Skellefteå kommun 

Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har till 

personalnämndens ordförande ställt följande fråga: 

 

”Under hösten har Skolvärlden genomfört en enkätundersökning – källa, 

Skolvärlden, URL: https://bit.ly/2E1We3N - bland ett representativt urval av 

Lärarnas Riksförbunds medlemmar om en eventuell tystnadskultur inom 

svensk skola. Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas.  

 

50 % av de svarande anser att det råder en sådan på deras nuvarande 

arbetsplats och 38 % att det inte gör det. 12 % vet inte. Med tystnadskultur 

menas i det här sammanhanget exempelvis att en medarbetare undviker att 

kritisera sin arbetsgivare för att inte riskera att drabbas av repressalier.  

 

43 % av de svarande uppger att de straffats för att de kritiserat 

verksamheten och 52 % att de avstått från att lyfta problem på grund av 

rädsla för att drabbas av negativa konsekvenser.  

 

Drygt hälften uppger att de övervägt att byta arbetsgivare på grund av 

tystnadskulturen, 27 % har gjort det.  

 

Det som många framför allt är rädda för är att kritik mot verksamheten ska 

påverka deras lön. ’I våra lönekriterier står det att vi ska vara lojala mot 

arbetsgivaren. Det innebär bland annat att vi inte ska kritisera 

chefen/kommunen publikt’, säger en lärare. ’På arbetsplatsträffen visades 

upp en powerpoint-bildspel med lönekriterier och chefen förklarade. Där 

stod bland annat att man ska prata positivt om sin chef’, säger en annan 

lärare.  

 

Detta är mycket oroväckande och dessvärre sant. Och även i vår kommun, 

enligt medias #tystnad, Facebooksgruppen ’Håll tyst och tyg!’ men även 

fysiska möten politiker och (förskole)lärare/rektorer/pedagogisk personal 

emellan. Frågan är: varför tiger man om man någonting vet? Svaret kan 

vara ett gammalt ordspråk som säger att tala är silver men tiga är guld. 

Men tiga är inte alltid guld och särskilt inte när det blir direkt eller indirekt 

påtvingad. Frihet väger mer än silver och guld.  

 

Med anledning av detta vill jag fråga Maria Marklund (S), ordförande i 

personalnämnden: 

 

Kommer ordföranden för personalnämnden att säkerställa att 

tystnadskulturen bryts ned och att förebyggande arbete mot 

tystnadskulturen inom Skellefteå kommuns skolverksamheter inleds?”  
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Ärendet kan, med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 5 §, 

inte behandlas på dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2020-01-28.  

______________________________________________________ 
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§ 438 Dnr KS 2019-000851  610 

Fråga av Christina Soldan (L) om 
tystnadskulturen inom Skellefteå kommuns 
gymnasieskolor 

Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har till 

gymnasienämndens ordförande ställt följande fråga: 

 

”Under hösten har Skolvärlden genomfört en enkätundersökning – källa, 

Skolvärlden, URL: https://bit.ly/2E1We3N - bland ett representativt urval 

av Lärarnas Riksförbunds medlemmar om en eventuell tystnadskultur inom 

svensk skola. Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas.  

 

50 % av de svarande anser att det råder en sådan på deras nuvarande 

arbetsplats och 38 % att det inte gör det. 12 % vet inte. Med tystnadskultur 

menas i det här sammanhanget exempelvis att en medarbetare undviker att 

kritisera sin arbetsgivare för att inte riskera att drabbas av repressalier.  

 

43 % av de svarande uppger att de straffats för att de kritiserat 

verksamheten och 52 % att de avstått från att lyfta problem på grund av 

rädsla för att drabbas av negativa konsekvenser.  

 

Drygt hälften uppger att de övervägt att byta arbetsgivare på grund av 

tystnadskulturen, 27 % har gjort det.  

 

Det som många framför allt är rädda för är att kritik mot verksamheten ska 

påverka deras lön. ’I våra lönekriterier står det att vi ska vara lojala mot 

arbetsgivaren. Det innebär bland annat att vi inte ska kritisera 

chefen/kommunen publikt’, säger en lärare. ’På arbetsplatsträffen visades 

upp en powerpoint-bildspel med lönekriterier och chefen förklarade. Där 

stod bland annat att man ska prata positivt om sin chef’, säger en annan 

lärare.  

 

Detta är mycket oroväckande och dessvärre sant. Och även i vår kommun, 

enligt medias #tystnad, Facebooksgruppen "Håll tyst och tyg!" men även 

fysiska möten politiker och (förskole)lärare/rektorer/pedagogisk personal 

emellan. Frågan är: varför tiger man om man någonting vet? Svaret kan 

vara ett gammalt ordspråk som säger att tala är silver men tiga är guld. 

Men tiga är inte alltid guld och särskilt inte när det blir direkt eller indirekt 

påtvingad. Frihet väger mer än silver och guld.  

 

Med anledning av detta vill jag fråga Felicia Lundmark (S), ordförande i 

gymnasienämnden: 
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Kommer ordföranden för gymnasienämnden att säkerställa att 

tystnadskulturen bryts ned och att förebyggande arbete mot 

tystnadskulturen inom Skellefteå kommuns gymnasieskolor inleds?  

 

Gymnasienämndens ordförande Felicia Lundmark (S) lämnar följande 

svar: 

 

Ärendet kan, med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 5 §, 

inte behandlas på dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2020-01-28.  

______________________________________________________ 
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§ 439 Dnr KS 2019-000852   600 

Fråga av Shervin Ahmadzadeh (L) om 
tystnadskulturen inom Skellefteå kommuns 
skolverksamhet 

Kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh (L) har till för- och 

grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga: 

 

”Under hösten har Skolvärlden genomfört en enkätundersökning – källa, 

Skolvärlden, URL:https://bit.ly/2E1We3N - bland ett representativt urval 

av Lärarnas Riksförbunds medlemmar om en eventuell tystnadskultur inom 

svensk skola. Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas.  

 

50 % av de svarande anser att det råder en sådan på deras nuvarande 

arbetsplats och 38 % att det inte gör det. 12 % vet inte. Med tystnadskultur 

menas i det här sammanhanget exempelvis att en medarbetare undviker att 

kritisera sin arbetsgivare för att inte riskera att drabbas av repressalier.  

 

43 % av de svarande uppger att de straffats för att de kritiserat 

verksamheten och 52 % att de avstått från att lyfta problem på grund av 

rädsla för att drabbas av negativa konsekvenser.  

 

Drygt hälften uppger att de övervägt att byta arbetsgivare på grund av 

tystnadskulturen, 27 % har gjort det.  

 

Det som många framför allt är rädda för är att kritik mot verksamheten ska 

påverka deras lön. ’I våra lönekriterier står det att vi ska vara lojala mot 

arbetsgivaren. Det innebär bland annat att vi inte ska kritisera 

chefen/kommunen publikt’, säger en lärare. ’På arbetsplatsträffen visades 

upp en powerpoint-bildspel med lönekriterier och chefen förklarade. Där 

stod bland annat att man ska prata positivt om sin chef’, säger en annan 

lärare. 

 

Detta är mycket oroväckande och dessvärre sant. Och även i vår kommun, 

enligt medias #tystnad, Facebooksgruppen ’Håll tyst och tyg!’ men även 

fysiska möten politiker och (förskole)lärare/rektorer/pedagogisk personal 

emellan. Frågan är: varför tiger man om man någonting vet? Svaret kan 

vara ett gammalt ordspråk som säger att tala är silver men tiga är guld. 

Men tiga är inte alltid guld och särskilt inte när det blir direkt eller indirekt 

påtvingad. Frihet väger mer än silver och guld. 

 

Med anledning av detta vill jag fråga Fredrik Stenberg (S), ordförande i 

för- och grundskolenämnden: 

 

https://bit.ly/2E1We3N
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Kommer ordförande i för- och grundskolenämnden att säkerställa att 

tystnadskulturen bryts ned och att förebyggande arbete mot 

tystnadskulturen inom Skellefteå kommuns skolverksamheter inleds?” 

 

Ärendet kan, med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 5 §, 

inte behandlas på dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2020-01-28.  

______________________________________________________ 
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§ 440 Dnr KS 2019-000853   169 

Fråga av Christina Soldan (L) om Viktigt 
meddelande till Allmänheten (VMA) i Skellefteå 
kommun 

Kommunfullmäktigeledamoten Christina Soldan (L) har till 

samhällsbyggnadsnämndens ordförandeställt följande fråga: 

 

”VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som 

används vid stora olyckor och andra allvarliga händelser samt vid 

störningar i viktiga samhällsfunktioner. När allmänheten omedelbart 

behöver varnas används varningssignalen Viktigt Meddelande.  

 

Signalen används vid till exempel störningar i viktiga samhällsfunktioner 

eller när allmänheten utsätts för risk på grund av farliga bränder, giftiga 

gasutsläpp eller explosionsrisk. Det kan även handla om smittspridning 

eller svår brottslighet som innebär allmän fara.  

 

VMA är ett viktigt verktyg för samhällets trygghet. I Skellefteå kommun 

finns det utomhusalarmeringssystem uppsatt, det täcker Skellefteå tätort, 

Boliden, Skelleftehamn, Örviken och Ursviken. På de orter inom Skellefteå 

kommun som inte täcks av utomhusalarmeringssystemets signal varnas 

allmänheten genom att bilar med högtalarsystem kör runt och informerar 

muntligt, källa: Skellefteå kommun, URL - is.gd/Mkc3xf.  

 

Numera existerar inte VMA i Burträsk. Även på Mobackeskolan fanns ett 

larm som monterades bort för cirka 10 år sen. Det känns bakvänt att 

nedmontera VMA utan att informera medborgarna om detta. I Bergsbyn 

eller Ursviken hörs VMA väldigt svagt eller inte alls om det blåser åt fel 

hål. Och listan kan göras lång.  

 

Med anledning av detta vill jag fråga Sara Keisu (S), ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden: 

 

Kommer ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa att 

VMA når alla Skelleftebor samt att information som rör VMA 

uppdateras?”  

 

Nämnden för support och lokalers ordförande Sara Keisu (S) lämnar 

följande svar: 

 

Ärendet kan, med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 5 §, 

inte behandlas på dagens sammanträde. 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet 2020-01-28.  

______________________________________________________ 

 
 


