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Yttrande avseende stadsledningskontorets förslag till Planeringsdirektiv 2023 

UKF svarar gemensamt för de helägda dotterbolagen. Yttranden från Umeå Energi, Vakin/Umeva och 
Bostaden biläggs. 

Generellt anser vi att arbetet som utförts vad gäller framtagandet av den nya styrmodellen fungerat 
mycket bra och samtliga bolag har beretts möjlighet till stor delaktighet i arbetet. 

Bolagen ser också stora fördelar i tydliggörandet av respektive grunduppdrag och hur eventuella 
tilläggsuppdrag ska processas/beslutas och även finansieras. Detta ger tydliga ramar och därmed 
undviks detaljstyrning. Programmen bör därför endast beskriva vad som ska göras och inte hur. 

När programmen konkretiseras i mål är det av yttersta vikt att såväl målformuleringar som mål 
genomlyses och förankras i respektive bolag så att det inte uppstår målkonflikter med andra mål som 
är antagna i respektive bolags affärsplan inom fastställda ägardirektiv. 

Umeå kommun ska vara klimatneutralt 2040 

 Delmålet att Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutralt 2025 kommer UKF-koncernen 
inte att kunna uppfylla utan stora ekonomiska konsekvenser. Däremot har bolagen ambitiösa 
hållbarhetsplaner som i många fall kommer att klara målet för 2025. 

 Hållbarhet är i tre olika dimensioner; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Dessa tre 
dimensioner måste hållas ihop. 

 Inget av bolagen har målet att vara klimatneutralt 2025 i sina respektive ägardirektiv. 

Yttrande över utdelning från UKF AB 

Den föreslagna utdelningen på 0 kronor ser vi som en förutsättning för att kunna utföra de stora 
investeringarna i gemensam infrastruktur som gagnar hela regionen, tex i hamnen och 
järnvägsterminaler. Dessa investeringar kommer att innebära behov av ekonomiskt stöd                         
inom koncernen varför någon utdelning inte kan lämnas. 

Yttrande över budgetförslag för 2023 avseende kollektivtrafiken från UKF AB 

UKF AB och Länstrafiken har gjort en bedömning att utifrån rådande förutsättningar kommer vi att 
kunna hantera kollektivtrafikens behov inom ramen för förslag till Budget för år 2023. 
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