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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 111 

Diarienr: KS-2019/00702 

Motion 18/2019: Umeinitiativet; Gudrun Nordborg 

(V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 18/2019: Umeinitiativet besvarad. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 

2019 yrkar Vänsterpartiet: 

 

 att Umeå kommun öppnar en ny form av medinflytande där 
umebor inbjuds till att presentera förslag för att utveckla 
kommunen 

 att denna form av medinflytande går under namnet Umeinitiativet 

 att de förslag som lämnas in till Umeinitiativet skickas vidare till 

berörd kommunal nämnd för beslut om dessa stöds av minst 100 

underskrifter 

Det som i motionen kallas Umeinitiativet är en typ av e-förslag (även 

kallat e-petition) som till viss del liknar de medborgarförslag som Umeå 

kommun hade under en period, men som togs bort 2015. Den största 

skillnaden mellan medborgarförslag och e-förslag är att i det sistnämnda 

är kravet för att förslagen ska tas upp för beslut att ett givet antal umebor 

ger sitt stöd till förslaget. Förslag lämnas in och får stöd på kommunens 

hemsida. Den webbaserade plattformen för att lämna förslag kan 

dessutom fungera som en plats där förslag kan diskuteras. 

 

Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla former för 

medborgarinflytande och dialog. På Umeå kommuns webbplats kan 
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umebor lämna förslag och synpunkter, följa sitt ärende och få besked när 

det hanteras. Under hösten 2019 genomfördes dialogsamtal i 12 

stadsdelar med hjälp av ”dialogcykeln”, samt digitalt på kommunens 

hemsida. Där har umebor fått ge synpunkter och förslag för utvecklingen i 

sina stadsdelar. 1 400 personer deltog digitalt, och cirka 700 personer 

deltog i de fysiska samtalen. 

 

Som en del i ett kommande 3-årigt projekt finansierat av Vinnova där 

Umeå kommun inbjudits att delta planerar Umeå kommun att ta fram en 

innovationsplattform som ska tillvara förslag och idéer från invånare, 

företag och andra aktörer i samhället med avsikten att skapa ett system 

för att utveckla idéer och hitta finansiering. Det syftar till att bli en 

idésluss i bred bemärkelse som kopplar samman olika samhällsaktörer 

och enskilda umebor för att utveckla kommunen. 

 

I likhet med jämställdhetsutskottets yttrande anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion 18/2019 Umeinitiativet 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2019-12-12 

Beredningsansvariga 

Jan Bergman, kommunikationsdirektör 

Olov Häggström, kommunledningsstaben 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Edmans förslag om bifall till motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad). 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) med instämmande av Peder Westerberg (L) – bifall till 

motionen 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

anse motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Ulrika Edman, Björn Kjellsson, Elin Söderberg, 
Charlotta Westerlund och Patrik Brännberg. 
 
Yrkanden 
Ulrika Edman (V) – Björn Kjellsson (L), Elin Söderberg (MP) och Patrik 
Brännberg (AP) – Bifall till motionen. 
 
Charlotta Westerlund (S) och Anders Ågren (M) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen besvarad. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för att bifalla motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 22 ja-röster, 12 nej-röster, 1 som avstår från att rösta och 30 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Voteringslista. 



Sida 4 av 4 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2020-05-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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