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Skellefteå – en plats med goda 
förutsättningar 

Det finns många skäl till att gratulera invånarna i Skellefteå kommun. Tack vare den 

konkurrenskraftiga exportindustrin som finns inom kommunen är arbetsmarknaden mycket stark. 

Kommunens befolkning har så smått börjat öka eftersom att det finns gott om människor från andra 

länder som hittar ett nytt hem här. Tack vare att kommunen äger ett lönsamt energibolag finns det 

en ekonomisk trygghet inom den politiskt styrda verksamheten. Sammantaget gör detta att 

Skellefteås invånare kan förvänta sig en politik med långsiktig och tydlig inriktning. Denna 

kommun borde inte riskera att falla offer för skadlig populism eller kortsiktiga trender. 

 

Mitt i denna säkra och trygga miljö lurar många faror. Självgodhet och grupptänkande kan förstöra 

mycket. Med ett starkt majoritetsparti och ekonomisk stabilitet är faran överhängande att 

kommunen inte fattar beslut som välkomnar förändring. Det är lätt att fastna i gamla hjulspår och 

slarva med väljarnas förtroende och skattebetalarnas pengar när makten tas för given och plånboken 

känns tjock. Detta leder till att Skellefteås utmaningar inför framtiden handlar om tre 

huvudområden. Rättvisa, mod och höga ambitioner. I detta justeringsbudgetförslag presenterar vi 

hur Liberalerna tänker möta dessa utmaningar genom prioriteringar och satsningar inom den 

kommunala ekonomin. 

 

 

 

Skellefteå 170508 

Andreas Westerberg 

Gruppledare 

Liberalerna Skellefteå 
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Ett ambitiöst Skellefteå 
Varje människa har ett värde i sig och alla ska respekteras för den de är, inte för vad de gör. Men 

det betyder inte att allt som var och en ägnar sig åt är lika bra eller lika eftersträvansvärt. Politik 

handlar om att skapa trygghet, men också om att sprida kompetens och sporra till framgångar. 

Skellefteå måste bli en plats där vi gratulerar varandra när vi nått framgångar. Det måste bli en plats 

där vi uppmuntrar till hårt arbete och studier. Det finns ett värde i att någon vill vara ambitiös. Ett 

samhälle där ambition och framåtanda belönas kommer att vara öppet för olikheter. I budgeten för 

2018 väljer Liberalerna att i första hand prioritera skolan. Skellefteå ska ha en skola i toppklass. 

Genom vår skolsatsning ger vi varenda elev chans att lyckas. 

 

MER TILL SKOLAN 

Vår budget innebär ökade anslag till skolorna i Skellefteå med drygt 80 miljoner kronor jämfört 

med 2017.  

 

- Ökade anslag till För- och grundskolenämnden + 67 363 tkr 
- Ökade anslag till Gymnasienämnden  + 5 300 tkr 
- Omfördelning inom gymnasienämndens ram från arbetsmarknadsinsatser 

till gymnasieutbildning.   + 8000 tkr 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en lokal skolkommission med 

uppdrag att se över hur läraryrket i Skellefteå kommun ska bli mer 

attraktivt, hur kompetensförsörjningen ska klaras, hur landsbygden kan 

utveckla sina skolor och hur man ska kunna erbjuda skolor som berikar 

mångfald och valfrihet. Kommissionen bör bestå av lärare, skolledare, 

föräldrar och forskare samt inkludera dialog med elevråd. 

- För- och grundskolenämnden får i uppdrag att anpassa investeringen av 

Floraskolan beroende på var Engelska skolan väljer att placera sig, samt i 

relation till hur stor den skolan väntas bli. 

- För- och grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på timtaxa 

för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån det införda systemet 

med digital tidsregistrering. 

- För- och grundskolenämnden får i uppdrag att uppmuntra etableringen av 

fler friförskolor. 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av kompensation till 

för- och grundskolenämnden kring hur ökade hyreskostnader i samband nya 

förskolelokaler inte drabbar verksamheten. 
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ATTRAKTIVA PLATSER 

En kommun med tillväxtambitioner kan inte nöja sig med byagator i halvskymning, 

parkanläggningar i förfall och trafikfarliga gång och cykelstråk. Det ska lysa där folk bor, det ska 

vara trevligt att besöka torg och parker i hela kommunen och det ska vara enkelt och tryggt att röra 

sig till fots eller på cykel i kommunens alla orter. 

 

Gång- och cykelvägar 

- Ökade anslag, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar +10 milj
  

Trafikbelysning 

- Ökade anslag armatur och stolpbyten, styrsystem + 5 milj 
 

Parker och lekplatser 

- Ökade anslag, parker och lekplatser  + 5 milj 

 

Ett modigt Skellefteå 
Den som vill ge människor frihet att testa nya idéer tar alltid risker. Något kan gå fel, makt kan 

förflyttas och konflikter kan uppstå. Frihet innebär också rörlighet. I ett fritt samhälle kommer vi att 

möta nya människor som ställer våra invanda tankar och traditioner på ända. Politiker är allt för ofta 

rädda för frihet.  Istället finns det en önskan att kunna planera fram ett förändrat samhälle. Vi tror 

inte att det går. Vi tror att politiker måste vara modiga och släppa idéerna fria på riktigt. Företagare 

måste få testa och ta risker.  Vi behöver fler entreprenörer inom alla delar av Skellefteås näringsliv. 

Detta gäller allt från offentlig sektor till gruvindustri. Vi behöver innovatörer inom kultur och fritid, 

nyskapande aktörer inom idrott såväl som social service. Idéer måste få testas annars får vi aldrig 

veta vilka som är bra och vilka som är dåliga. Men detta kräver mod. 

 

GE IDÉERNA PLATS! 

- Förstärkning av upphandlingsenheten hos nämnden för support och lokaler 

+ 2 milj 
- Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att upphandla städningen 

av kommunens lokaler på den privata marknaden. - 6 milj 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för utmaningsrätt 

som ska gälla gentemot kommunalt utförd verksamhet.  

- Socialnämnden får i uppdrag att införa ett valfrihetssystem, enligt lagen 

om valfrihet (LOV), inom hemtjänsten.  

- Socialnämnden får i uppdrag att upphöra med fotvård i egen regi. 

- Tekniska nämnden får i uppdrag att sluta bedriva verksamheter såsom 

växthus och bilverkstäder i egen regi.  

- Tekniska nämnden får i uppdrag att konkurrensutsätta 

sotningsverksamheten i geografiskt indelade områden. 

- För- och grundskolenämnden får i uppdrag att införa en modell för 

finansieringen av kulturskolan som bygger på grundidén om en 

kulturskolepeng som följer med eleven och anpassas så att såväl den 

kommunala kulturskolan som andra aktörer kan bidra som anordnare. 
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Ett rättvist Skellefteå 
Frihet är inget som existerar av sig själv. Frihet uppstår i sammanhang som är tillåtande och öppna 

för förändring. Liberalerna menar att ett fungerande samhälle bygger på att vi skapar 

sammanhållning utifrån rättvisa möjligheter i livet. De människor som har sämst förutsättningar ska 

stärkas så att de får så bra livschanser som möjligt.  

 

TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER 

Genom ett ökat och mer tillgängligt bostadsbestånd ökar kommunens förutsättningar att klara 

äldreomsorgens utmaningar och gamla människor ges en rättvis chans att leva ett självständigt liv. 

 

- Vi avsätter investeringsmedel för att kommunen ska kunna införa 

stimulanser för byggande av trygghetsboenden. +52,5 milj 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast december 2017 presentera en 

modell för stimulanser för byggande av trygghetsbostäder i Skellefteå 

kommun inom ramen för Liberalernas föreslagna investeringsutrymme.  

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att hos regeringen ansöka om tillstånd för 

Skellefteå kommun att bedriva en försöksverksamhet med 

tillgänglighetsanpassningsbidrag till fastighetsägare. 

 

MEDBORGARSERVICE FÖR DÖVA 

Både hörande och döva ska kunna ta del av och kräva sina rättigheter inom den lokala demokratin. 

Skellefteå kommun lever inte upp till detta krav.  

 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta medborgarservice för döva i 

Skellefteå kommun. 

 

OMFÖRDELNING ÄR RÄTTVISA 

Kommunens resurser ska användas på rätt sätt. Därför omfördelar vi överskott från kommunens 

interna uthyrning, ej nödvändiga EU-projekt, överflödiga arbetsmarknadsåtgärder och slösaktiga 

fritidsåtaganden till praktisk verksamhet inom skola och omsorg. 

 

• Kommunstyrelse 

EU-projekt    - 10 milj 
• Fritidsnämnd 

Örjanshallens badhus är inte i drift. Driftskostnaderna för detta ligger dock 

kvar hos nämnden och används till annat i väntan på nytt badhus i 

Skelleftehamn. Vi tänker inte bygga det och spar in på driftskostnaderna 

redan nu.    - 6 milj 
Begränsat stöd till samlingslokaler  - 1 milj 

• Nämnd för support och lokaler 
Justeringar av kommunens internränta gör att nämnden får ökat 

driftsutrymme. Detta omfördelar vi till andra nämnder - 3 milj 
• Gymnasienämnden 

Kommunstyrelsens resurser för arbetsmarknadsåtgärder (28 milj) överförs 

till nämnden. Vi beslutar om en omfördelning av dessa resurser så att 8 

milj förs vidare till ordinarie gymnasieverksamhet.  
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Justeringar av driftsbudgeten 2018 

 

 

Skattefinansierad 
verksamhet 

Årsbudget 
2017 (tkr)* 

Budget- 
beredningens 
justeringar 
inför 2018 

Nya ramar 
2018 (tkr) 

Liberalernas 
Justeringar 

Nya ramar, 
Liberalerna 
2018 (tkr) 

      Kommunstyrelse 199 153 11400 184 395 - 10 000 174 395 

För- och 
grundskolenämnd 1 304 964 43363 1324597 + 24 000 1 348 597 

Bygg- och miljönämnd 55 671 200 58156 0 58156 

Fritidsnämnd  210 580 6000 215392 - 7000 208392 

Gymnasienämnd 363 576 5300 403166 0 403 166 

Konsumentnämnd 478 0 478 0 478 

Kulturnämnd 81 250 350 82114 0 82114 

Nämnd för support och 
lokaler 60 070 21535 54033 - 7000 47033 

Personalnämnd 35 345 0 29046 0 29046 

Socialnämnd 1 883 727 24707 1917145 0 1917145 

Teknisk nämnd  198 294 6000 203595 0 203595 

Valnämnd 372 3875 4047 0 4047 

Överförmyndarnämnd 6 231 700 6931 0 6931 

Gemensam måltidsnämnd 82 0 82 0 82 

Revision 2 200 0 2200 0 2200 

Summa nämnder 4 401 993 123430 4 485 377 0 4 485 377 

      

      * Beslutad våren 2016, justeringar har skett efter det, därför stämmer inte summeringen mellan åren. 

 
Kommunstyrelse 

EU-projekt      - 10 milj 
 
Fritidsnämnd 

Örjanshallens badhus är inte i drift. Driftskostnaderna för detta ligger dock kvar hos nämnden och används 
till annat i väntan på nytt badhus i Skelleftehamn. Vi tänker inte bygga det och spar in på driftskostnaderna 
redan nu.      - 6 milj 

Begränsat stöd till samlingslokaler    - 1milj 
 
Nämnd för support och lokaler 

Förstärkning av upphandlingsenheten    + 2 milj 

Nämnden uppmanas att upphandla städning av kommunala lokaler. Detta leder till besparingar. Utifrån 
andra kommuners erfarenheter bedömer vi att mellan 5-10 miljoner kan sparas in på detta sätt. Vi 
budgeterar för en besparing i den lägre delen av intervallet.  - 6 milj 

Justeringar av kommunens internränta gör att nämnden får ökat driftsutrymme. Detta omfördelar vi till andra 
nämnder      - 3 milj 
 
Gymnasienämnden 

Kommunstyrelsens resurser för arbetsmarknadsåtgärder (28 milj) överförs till nämnden. Vi beslutar om en 
omfördelning av dessa resurser så att 8 milj förs vidare till ordinarie gymnasieverksamhet.  
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Justeringar av investeringsbudgeten 

 

 

(tkr) 

 

Kommunledningskontor 
Avslag - Reservatsbildning vitbergsområdet    

      - 10 000 

Stimulanser för byggande av trygghetsbostäder    

      + 52500 

Badanläggningar inomhus 
Avslag - Örjanshallen      

      - 75 000 

Ökade anslag och tidigare byggstart (2018) – Eddahallen äventyrsdel  

      + 10 000 

Ökade anslag – Attraktiva duschar     

      + 500 

Grundskola gymnasium 
Nytt anslag – attraktiva duschar/omklädningsrum    

      + 2000 

Gång- och cykelvägar 
Ökade anslag, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar   

      + 10 000  

Trafikbelysning 
Ökade anslag armatur och stolpbyten, styrsystem    

      + 5000 

Parker och lekplatser 
Ökade anslag, parker och lekplatser     

      + 5000 
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Liberalerna överträffar skolkontraktet 

 

Skolkontraktet undertecknades av Liberalrena, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

inför valet 2014. Socialdemokraterna bjöds in att underteckna men tackade nej.  

 

Löfte – ”Vi förpliktigar oss att öka skolverksamheternas driftsbudgetar med minst 200 miljoner 

kronor under mandatperioden 2014-2018” 

 

Detta ska vara faktiska resurstillskott och 

får inte ätas upp av ökat elevantal. 

Resurserna får användas till höjda 

lärarlöner.  

 

Liberalerna överträffar skolkontraktets krav 

i budgetförslaget för 2018. Se redovisning 

nedan. 

 

 

Skolkontraktet (50 000/år) 2018 
 
Ökade anslag FGN 67 363 

Volymökningar FGN -15000 

Ökade anslag Gyn 5300 

Volymökningar Gyn -6600 

Omfördelning 
arbetsmarknad - Gy 8000 
 
 
Totalt extra anslag i 
enlighet med 
skolkontraktet 59 063 
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Yrkanden 

1. Liberalernas förslag till justeringar av driftbudgeten 2018 och plan 2019-2020 samt justeringar av 

investeringsbudget 2018 och plan 2019-2022 fastställs.  

 

2. Liberalernas tilläggsförslag angående nämndsuppdrag godkänns enligt följande:    

Kommunstyrelsen 
a) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för utmaningsrätt som ska gälla 

gentemot kommunalt utförd verksamhet.  

b) Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast december 2017 presentera en modell för 

stimulanser för byggande av trygghetsbostäder i Skellefteå kommun inom ramen för 

Liberalernas föreslagna investeringsutrymme.  

c) Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta medborgarservice för döva i Skellefteå kommun. 

d) Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en lokal Skolkommission med uppdrag att se 

över hur läraryrket i Skellefteå kommun ska bli mer attraktivt, hur kompetensförsörjningen 

ska klaras, hur landsbygden kan utveckla sina skolor och hur man ska kunna erbjuda skolor 

som berikar mångfald och valfrihet. Kommissionen bör bestå av lärare, skolledare, föräldrar 

och forskare samt inkludera dialog med elevråd.  

e) Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av kompensation till för- och 

grundskolenämnden kring hur ökade hyreskostnader i samband nya förskolelokaler inte 

drabbar verksamheten. 

f) Kommunstyrelsen får i uppdrag att hos regeringen ansöka om tillstånd för Skellefteå 

kommun att bedriva en försöksverksamhet med tillgänglighetsanpassningsbidrag till 

fastighetsägare. 

För- och grundskolenämnden 
g) För- och grundskolenämnden får i uppdrag att anpassa investeringen av Floraskolan 

beroende på var Engelska skolan väljer att placera sig, samt i relation till hur stor den skolan 

väntas bli. 

h) För- och grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på timtaxa för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån det införda systemet med digital tidsregistrering. 

i) För- och grundskolenämnden får i uppdrag att uppmuntra etableringen av fler friförskolor. 

j) För- och grundskolenämnden får i uppdrag att införa en modell för finansieringen av 

kulturskolan som bygger på grundidén om en kulturskolepeng som följer med eleven och 

anpassas så att såväl den kommunala kulturskolan som andra aktörer kan bidra som 

anordnare. 

Socialnämnden 
k) Socialnämnden får i uppdrag att införa ett valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), 

inom hemtjänsten.  

l) Socialnämnden får i uppdrag att upphöra med fotvård i egen regi. 

Nämnden för support och lokaler 
m) Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att upphandla städningen av kommunens 

lokaler på den privata marknaden. 

Tekniska nämnden 
n) Tekniska nämnden får i uppdrag att sluta bedriva verksamheter såsom växthus och 

bilverkstäder i egen regi.  

o) Tekniska nämnden får i uppdrag att konkurrensutsätta sotningsverksamheten i geografiskt 

indelade områden. 


