Kallelse/underrättelse
Kommunfullmäktige
Tid och plats för
sammanträde

Tisdagen den 3 maj 2022 kl. 13:00
Forumsalen, Campus Skellefteå

Teckenspråkstolkning av punkterna 3-5 från cirka klockan 13.00
Skellefteå kommuns årsredovisning 2021 finns tillgänglig på kommunens hemsida

Föredragningslista
Ärende
1.

Protokollets justering

2.

Revisorerna har ordet

3.

Revisionsberättelse 2021 (teckenspråkstolkas)

4.

Skellefteå kommuns årsredovisning 2021, inklusive nämndernas
resultatöverföring 2021 (teckenspråkstolkas)

5.

Ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning (teckenspråkstolkas)

6.

Nämndernas årsrapporter 2021

7.

Skellefteå Stadshus AB årsbokslut 2021 inklusive revisionsrapporter
samt dotterbolagens årsredovisningar 2021

8.

Arbetsmiljöpolicy för Skellefteå kommun

9.

Arbetsgivarpolicy för Skellefteå kommun

10.

Motion av Johan Söderberg (M) om att ta fram en policy med
riktlinjer som tydliggör att politiker och tjänstemän inte ska bedriva
opinionsbildning tillsammans (8/21)

11.

Motion av Christina Soldan (L), Kerstin Olofsson (L) och Stina
Engström (L) om åtgärder mot antisemitismen i kommunens skolor
(35/21)

12.

Avsägelse från Kristine Lundmark (S) av uppdraget som personlig
ersättare i Stiftelsen för Skellefteå museum och eventuellt
fyllnadsval

13.

Avsägelse från Joakim Wallström (V) av uppdraget som ersättare i
socialnämnden och eventuellt fyllnadsval

Sida

Datum
2022-04-19

Skellefteå kommun

Ärende
14.

Interpellation av Christina Soldan (L) om kommunens beredskap när
det gäller skolskjutningar med mera (16/22)

15.

Interpellation av Christina Soldan (L) om att yrkesutbildningarna
anpassas efter rekryteringsbehovet med mera (17/22)

16.

Interpellation av Lena Forsman (KD) om brist på lärare och vikarier
inom skola (19/22)

17.

Interpellation av Hans Brettschneider (MP) om flytten av
räddningstjänsten (20/22)

18.

Interpellation av Carina Sundbom (C) om att åka med skolskjuts som
privatperson eller friskoleelev (21/22)

19.

Interpellation av Micaela Löwenhöök (M) om akut behov av fler villor
(22/22)

20.

Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om utökad allmän
förskola (23/22)

21.

Eventuella frågor

22.

Remisser

23.

Delgivningar

Skellefteå 2022-04-19

Daniel Ådin
Ordförande

Förhinder att delta i sammanträdet ska snarast anmälas till
kommunstyrelsen@skelleftea.se eller 0910-73 50 00

Sida
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Sida
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Datum
2022-04-19

Sida
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Information om gruppmöte för kommunfullmäktigesammanträdet
De partier som önskar genomföra ett gruppmöte före sammanträdet kallar själv
till detta, och bokar även lokal

Handlingarna till ärendena finns för kommunfullmäktige tillgängliga på
kommunstyrelsens sekretariat.

