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Beslutande
Hans Lindberg (S), ordförande
Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande
Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande
Moa Brydsten (S)
Tomas Wennström (S)
Lena Riedl (M)
Bore Sköld (V)
Mattias Larsson (C)
Peder Westerberg (L)
Nils Seye Larsen (MP)
Veronica Kerr (KD)
Mikael Berglund (S), tjänstgörande ersättare för Carin Nilsson (S)
Igor Jonsson (M), tjänstgörande ersättare för Gunilla Berglund (M)
Åsa Bäckström (V), tjänstgörande ersättare för Ulrika Edman (V)
Lena Karlsson Engman (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Bornemisza
(SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Björn Kjellsson (L)
Tjänstepersoner
Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, ej § 66 p.g.a jäv
Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 66
Diarienr: KS-2018/00760

Förlängd anställning av stadsdirektör 2021-2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna anställningsavtal
med förlängt tidsbegränsat förordnade för Margaretha Alfredsson som
stadsdirektör under perioden januari 2021 - december 2023.
Jäv: Stadsdirektör Margaretha Alfredsson deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2018 att utse Margaretha
Alfredsson som stadsdirektör i Umeå kommun samt att uppdra till
kommunstyrelsens ordförande att teckna ett anställningsavtal med
tidsbegränsat förordnande. Anställningsavtalet blev ett tidsbegränsat
förordnande under tiden 1 november 2019 – 31 december 2020.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har haft dialog med de
fackliga företrädarna i rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen är helt
eniga om att förorda en fortsatt anställning av Margaretha Alfredsson som
stadsdirektör. Margaretha Alfredsson har på kort tid skapat ett lugn i
organisationen och en tillit mellan förtroendevalda, förvaltningar och de
fackliga. Hon har även visat att hon har förmågan att ta sig an de stora
utvecklingsfrågor som Umeå kommun har att hantera. Förordnandet
föreslås förlängas tom december 2023 vilket innebär att det finns en
stadsdirektör på plats inför den nya mandatperioden.

Beslutsunderlag
Protokoll från rekryteringsgruppen

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beredningsansvariga
Birgitta Forsberg, personaldirektör

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 67
Diarienr: KS-2020/00022

Finans- och kraftrapport februari 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Finans- och kraftrapport februari 2020.

Ärendebeskrivning
Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet
rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att
kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner
samt att beslutade regler och ramar följs.

Beslutsunderlag
Finans- och kraftrapport februari 2020

Beredningsansvariga
Anna-Karin Nilsson
Anna Westerlund
Beslutet ska skickas till
Olof Jansson, ekonomichef Umeå kommunföretag AB

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 68
Diarienr: KS-2020/00003

Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen
april 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
I och med den nya kommunallagen (SFS 2017:725) ikraftträdande har
kommunstyrelse och nämnder att fatta beslut om i vilken utsträckning
delegationsbeslut fattade med delegation från kommunstyrelse respektive
nämnd, ska anmälas. Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att
samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2020-03-17 –
2020-03-31

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare
Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 69
Diarienr: KS-2020/00002

Anmälningsärenden april 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 20:15 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs
förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående organisationer
Remiss
För- och grundskolenämndens yttrande över Remisspromemoria om
behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad
trygghet och studiero, U2020/00232/S
Protokoll
NorrlandsOperan 2020-02-21
Skrivelser
Mayors for Peace: Announced on the 10th General Conference of Mayors
for Peace
Beslut kommunfullmäktige
KF 2020-03-30 § 58 Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser
och nämnder

Beredningsansvariga
Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Justerares sign:
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§ 70
Diarienr: KS-2019/00704

Nytt aktieägaravtal Svenska Kommun Försäkrings
AB (SKFAB)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till nytt aktieägaravtal i Svenska Kommun Försäkrings
AB
att godkänna förslag till uppdaterad bolagsordning i Svenska Kommun
Försäkrings AB med anledning av nytt aktieägaravtal.

Ärendebeskrivning
SKFAB:s försäkringslösningar syftar till att skydda aktieägarna Gävle,
Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg,
Örnsköldsvik och Umeå kommuners tillgångar och verksamheter.
Försäkringslösningar finns inom egendom, ansvar, förmögenhetsbrott,
kollektiv olycksfall och VD/styrelseansvarsförsäkring i kommunala bolag.
Bolaget startade med Gävle kommun och Sundsvalls kommun där vardera
parten haft 50 procent av aktiefördelningen. Tillkommande
delägarkommuner har därefter inträtt i bolaget med önskad
aktietilldelning.
Nuvarande aktieägaravtal tecknades 2009–2010 och tar inte hänsyn till
förändrat regelverk med utökade krav på solvens inom
försäkringsbranschen som gäller från 1 januari 2016. Med solvens menas
att försäkringsbolaget har tillräckligt med tillgångar att ersätta sina
försäkringstagare vid ett försäkringsfall. Nytt aktieägaravtal beskriver hur
solvenskapitalkravet ska tillämpas samt hur in- respektive utträde ur SKFAB
ska ske.
I det nya förslaget ska varje delägarkommun stå för sin andel av
solvenskapitalkravet. Aktiefördelningen i bolaget ska grundas på befolkning
till 80 procent och kommunal egendomsförsäkring till 20 procent. Det
Justerares sign:
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innebär att åtta delägarkommuner förvärvar aktier som emitteras från
bolaget. Baserat på läget 2018-12-31 behöver därför två
delägarkommuner tillskjuta kapital för att stå sin del av solvenskapitalkravet varav Umeå kommun är en. Kapitalet ska tillföras som aktiekapital
och dels som villkorat aktieägartillskott. Storleken på kapitalet som skall
tillföras kan inte beräknas i förväg då det är avhängigt hur övriga
delägarkommuner ställer sig till nytt aktieägaravtal. Om nuvarande
delägarkommuner ställer sig bakom nytt aktieägaravtal rör det sig om ca
3,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt aktieägaravtal och uppdaterad bolagsordning
Inklusive bilagor

Beredningsansvariga
Henrik Olofsson, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Svenska Kommun försäkrings AB

Justerares sign:
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§ 71
Diarienr: KS-2020/00275

Avsiktsförklaring: Umeåregionens kommuner i
samverkan för gemensam utveckling och
effektivisering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta dokumentet ”Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i
samverkan för gemensam utveckling och effektivisering”. Dokumentet
ersätter tidigare antaget dokument.

Ärendebeskrivning
Sedan 1993 samverkar och samarbetar Bjurholms, Nordmalings,
Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner för effektivisering och
utveckling inom regionen. Sedan 2013 ingår Örnsköldsviks kommun i
samarbetet.
År 1993 antog de då samverkande kommunerna en avsiktsförklaring för
samarbetet. Detta dokument har utgjort det grunddokument på vilket
samarbetet vilar. Dokumentet pekar ut de bärande principer och den
värdegrund som genomsyrar samarbetet i Umeåregionen. I februari 2019
beslutade Umeåregionrådet att en ny avsiktsförklaring ska skrivas fram och
att det nya dokumentet, efter beslut i respektive kommun, ska ersätta den
tidigare antagna avsiktsförklaringen.
Syftet med det nya dokumentet är att ta avstamp för fortsatt gemensamt
och fördjupat samarbete för utveckling och effektivisering.
Det föreslagna dokumentet har hanterats i Umeåregionrådet och i
Umeåregionens kommunchefsgrupp.

Beslutsunderlag
Bilaga: Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i samverkan för
gemensam utveckling och effektivisering.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 10 av 38

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-04-07

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Lisa A Lindberg, Umeåregionens kansli

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 72
Diarienr: KS-2019/00210

Motion 7/2019: Avskaffa kravet på läkarintyg för
färdtjänst; Veronica Kerr (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 7/2019: Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst i
enlighet med tekniska nämndens yttrande.
Reservation
Veronica Kerr (KD) till förmån för eget yrkande att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2019 yrkar
Veronica Kerr (KD):
•

Att Umeå kommun förenklar ansökningsförfarandet för den som
ansöker om färdtjänst genom att ta bort det obligatoriska kravet på
läkarintyg och istället låta kommunens biståndsbedömare ta över
ansvaret.

Tillståndsenheten vid Umeå kommun har inte som obligatorium att begära
in medicinska utlåtanden. I Umeå kommun ber vi, om vi inte kan få
information på annat sätt, t ex via en sjuksköterska på ett boende, om ett
medicinsk utlåtande i samband med förstagångsansökan. Detta har
bedömts behövas för en effektiv och rättssäker handläggning.
Detta utlåtande kan, precis som det sägs i motionen skrivas av fler än
läkare.
Det åligger personen själv som söker färdtjänst att styrka sitt behov av
färdtjänst och det görs genom att lämna in handlingar som styrker hur
funktionsnedsättningen påverkar förmågan att förflytta sig och/eller att
åka buss. Priset för detta intyg är fastställt av Region Västerbotten.
Giltighetstiden på de tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst som Umeå
kommun utfärdar sätts, om bedömningen är att tillståndet inte kommer att
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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kunna förbättras, till 10 år vilket är den längsta tiden som bedöms vara
möjligt.
Nuvarande lagstiftning, färdtjänstlagen, trädde i kraft 1 januari 1998. Det
blev då en lag under Trafiklagstiftningen från att tidigare ha legat under
Socialtjänstlagen. Bedömningen under Socialtjänstlagen gjordes utifrån att
färdtjänst var: ”en speciell form av social service, som i den mån den
behövs för den enskildes livsföring kan anses som bistånd enligt 6 § SoL”.
Efter 1998 är det följande som ligger till grund för bedömningen:
”Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter
behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel”.
Det medicinska utlåtandet är ett av de bedömningsunderlag som våra
färdtjänstkonsulenter använder i utredningen kring om en person ska få
tillstånd eller inte. Under 2018 gjordes gällande färdtjänst 1648
bedömningar, varav 126 fick avslag. 23 överklagade, och 1 fick rätt i
Förvaltningsrätten. Mot bakgrund av detta anser vi att nuvarande system
med färdtjänstkonsulenternas bedömning och begäran av medicinska
utlåtanden är ett resurseffektivt och rättssäkert system som inte bör
förändras.
I enlighet med tekniska nämndens yttrande föreslås kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Motion 7/2019 Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-05-23 § 65
Tekniska nämndens yttrande 2019-03-06

Beredningsansvariga
Olov Häggström, kommunledningsstaben

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen).
Justerares sign:
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Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. Ordföranden konstaterar
att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att
avslå motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Veronica Kerr (KD) med instämmande av Peder Westerberg (L) och Bore
Sköld (V) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
(avslag)
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att avslå motionen. Voterings begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för avslag till motion.
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Namn
Hans Lindberg (S)
Anders Ågren (M)
Janet Ågren (S)
Moa Brydsten (S)
Tomas Wennström (S)
Mikael Berglund (S)
Lena Riedl (M)
Igor Jonsson (M)
Åsa Bäckström (V)
Bore Sköld (V)
Mattias Larsson (C)
Peder Westerberg (L)
Nils Seye Larsen (MP)
Lena Karlsson Engman (S)
Veronica Kerr (KD)
Summa

Justerares sign:

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej Avstår

x
x
x
x
x
x
x
11 4

0
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Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Veronica Kerr (KD) till förmån för eget yrkande att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
Tekniska nämnden

Justerares sign:
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§ 73
Diarienr: KS-2019/00638

Motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad
varudistribution i Umeå! Nils Seye Larsen, Mariam
Salem, Elin Söderberg och Alice Nikmanesh (MP)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad varudistribution i
Umeå med motivering enligt nedan.
Reservation
Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-08-26 yrkar Nils Seye Larsen
(MP), Mariam Salem (MP), Elin Söderberg (MP) och Alice Nikmanesh (MP)
att införa kommunalt samordnad varudistribution i Umeå i enlighet med
den modell som finns i Österlens kommunerna Simrishamn, Tomelilla och
Ystad.
Som framgår av motionen är det många aspekter som ska belysas för att
kunna skapa bra förutsättningar för samordnad varudistribution i Umeå
kommun. Dels finns idag redan upprättade distributionskanaler av
befintliga distributörer. Risk att detta påbyggs med ytterligare
distributionskanaler är stor om inte redan befintliga kanaler samnyttjas. En
gemensam varudistribution kommer också skapa lokalbehov för
uppsamling av varor som skall samdistribueras ut i kommunen. Allt detta
ska också ske inom de ekonomiska ramar som ställs.
En förstudie från 2018 genomförd i Gävleborg visar i simuleringar, att
antalet fordonskilometer minskar med 73 % för livsmedel och 76 % för
övriga varor. Det finns liknande siffror på andra håll i landet. Samordnad
Justerares sign:
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varudistribution kan också öka konkurrensen genom att lokala
livsmedelsproducenter kan lämna anbud, där kravet på en egen
transportapparat vid fri leverans utgör det största hindret för mindre
företag att delta i kommunala upphandlingar. En fördjupad analys av detta
bör göras för genomförbarhet där beaktning av miljömässig påverkan, ökad
mängd lokala leverantörer och möjlighet till lägre kostnader. Umeå
kommun behöver identifiera vilka drivkrafter som är viktigast och välja
affärsmodell därefter. Ägare av projektet utses inom kommunen och då
med inriktning mot miljö, logistik och transport. Det förväntade resultatet
bör ge svar på genomförbarhet och förväntade effekter för Umeå kommun
samt vilken viljeinriktning kommunen skall ha.

Beslutsunderlag
Motionen.

Beredningsansvariga
Urban Helmersson, upphandlingschef i Umeå kommun i dialog med
verksamheterna.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att avslå
motionen).

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Nils Seye Larsen (MP) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
(avslag)
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Justerares sign:
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§ 74
Diarienr: KS-2019/00692

Motion 17/2019: Inrätta skolträdgårdar på Umeås
grundskolor; Nils Seye Larsen, Mariam Salem och
Alice Nikamanesh (MP)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 17/2019: Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor i
enlighet med för- och grundskolenämndens och tekniska nämndens
yttranden.
Reservation
Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-09-30 yrkar Nils Seye Larsen
(MP), Mariam Salem (MP) och Alice Nikmanesh (MP):
att Umeå kommun inrättar skolträdgårdar vid respektive
grundskola/förskola.
att för- och grundskolenämnden samt äldrenämnden samverkar för att få
till den generationsöverskridande samverkan som skolträdgårdarna syftar
till.
För- och grundskolenämnden och tekniska nämnden har yttrat sig och
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Äldrenämnden avstår
från att yttra sig.

Beslutsunderlag
Motionen
Tekniska nämndens protokoll
För- och grundskolenämndens protokoll

Justerares sign:
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå
motionen).

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Nils Seye Larsen (MP) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
(avslag)
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Tekniska nämnden
För- och grundskolenämnden

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 19 av 38

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-04-07

§ 75
Diarienr: KS-2019/00702

Motion 18/2019: Umeinitiativet; Gudrun Nordborg
(V)
Förslag till 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
Justerares sign:
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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.

Justerares sign:
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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.
Beslutet ska skickas till
Motionären

Justerares sign:
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§ 76
Diarienr: KS-2019/00737

Motion 19/2019: Gatubibliotek; Gudrun Nordberg
(V)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 19/2019: Gatubibliotek i enlighet med kulturnämndens
yttrande.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-09-30 yrkar Gudrun Nordborg
(V) att fullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att inrätta minst fem
gatubibliotek på strategiskt valda platser.
Kulturnämnden har 2019-12-11 yttrat sig och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kulturnämndens protokoll 2019-12-11, § 68.

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 (avslå motionen).

Justerares sign:
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Reservation
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att
avslå motionen
Propositionsordning som godkänns
Avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
Kulturnämnden

Justerares sign:
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§ 77
Diarienr: KS-2019/00739

Motion 20/2019: Namnändring av
ceremonirummet; Björn Kjellsson (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet i enlighet
med jämställdhetsutskottets yttrande

Ärendebeskrivning
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019
yrkar Björn Kjellsson (L) att Umeå kommun byter namn på rummet i
Rådhuset, som idag kallas ”ceremonirum” till ”vigselrum”.
Borgerliga vigslar kan förrättas i Rådhuset och 2003 bytte rummet efter en
motion från dåvarande Folkpartiet Liberalerna namn från vigselrummet till
ceremonirummet. Namnbytet skedde för att äktenskapsbalken inte var
könsneutral och enbart heterosexuella äktenskap kunde ingås genom
vigsel. I samband med den tidigare namnändringen gjordes också en
översyn av den totala inredningen i rummet så att det kan omfatta alla,
oavsett sexualitet eller religion.
Motionären framhåller i sin motion att förslaget till namnändring är en
konsekvens av att äktenskapsbalken könsneutraliserats och att äktenskap
därmed ingås genom vigsel, oavsett om paret är av samma eller olika kön.
Det är därför konsekvent och symboliskt viktigt att ceremonirummet byter
namn till vigselrummet för att spegla lagändringen.
Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott har 2019-12-12 yttrat sig och
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag
Motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet; Björn Kjellsson (L)
JUSK yttrande på motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet
Justerares sign:
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Beredningsansvariga
Olov Häggström, kommunledningsstaben

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att
bifalla motionen).

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Peder Westerberg (L) – bifall till motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären

Justerares sign:
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§ 78
Diarienr: KS-2019/00782

Motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i
Umeå; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder
Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i Umeå besvarad
genom det arbete som idag bedrivs med konkurrensprövning, dialoger med
näringslivet samt bransch- och företagarråd enligt Umeå kommun
Näringslivs yttrande nedan.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I motion väckt i kommunfullmäktige 2019-10-28 yrkar Anders Ågren (M),
Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD):
Att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all
kommunal verksamhet såväl inom förvaltningarna som de kommunala
bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens.
Att kommunen skyndsamt ska ge förslag för att åtgärda eventuell
förekomst av osund konkurrens.
Umeå kommun Näringslivs yttrande
Det är riktigt att i den attitydmätning som Svenskt Näringsliv genomför så
finns en uppfattning bland de företag som besvarar enkäten att Umeå
Kommun konkurrerar med privata aktörer i en hög utsträckning.
Umeå kommun har genom Umeå kommun Näringsliv under 2019
tillsammans med organisationen företagarna och i dialog med Svenskt
Justerares sign:
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Näringsliv arbetat för ökad förståelse och dialog mellan företagen och
kommunen avseende kommunal konkurrens och tjänster där företag gör
bedömningen att konkurrensen är antingen osund eller att privata aktörer
kan utföra tjänsten på ett bättre eller kostnadseffektivare sätt.
Umeå kommun Näringsliv har därför inrättat en tjänst där företag (och
andra) har möjlighet att anmäla om anmälaren uppfattar att kommunen
bedriver konkurrerande verksamhet. Umeå kommun Näringsliv utreder
omständigheterna bakom och inleder en dialog med utförande kommunal
organisation om orsak och bakgrund. Ärendet återrapporteras även till det
2018 bildade företagarrådet. Om det inte går att lösa via dialog lyfts
ärendet till Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.
Under 2019 har två ärenden inkommit och är föremål för utredning.
Under 2020 kommer Umeå kommun Näringsliv komplettera och utveckla
konkurrensprövningen med en utmaningsrätt där företag och andra har
möjlighet att i ett arbetssätt liknande osund konkurrens anmäla och
utmana kommunen när man anser det finns bättre sätt att utföra en tjänst.
Bedömning är därför att ett fortsatt arbete med att öppna möjligheten för
det lokala näringslivet att i dialogform föra en diskussion med Umeå
Kommun om kommunal konkurrens är det bästa och effektivaste sättet att
motverka osund konkurrens. Genom detta arbetssätt får det lokala
näringslivet själva lyfta och vara med och påverka Umeå Kommun i frågan
om kommunal konkurrens, vilket i sin tur förstärker samverkan och
dialogen mellan Umeå Kommun och det lokala näringslivet. Utöver
företagarrådet har även det även bildats ett antal branschråd som
möjliggör dialog om konkurrens.
Förslag till beslut (tjänsteskrivelsens förslag)
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i Umeå besvarad
genom det arbete som idag bedrivs med konkurrensprövning, dialoger med
näringslivet samt bransch- och företagarråd enligt Umeå kommun
Näringslivs yttrande nedan.

Beslutsunderlag
Motionen
Justerares sign:
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Beredningsansvariga
Peter Juneblad, näringslivschef
Peter Öystilä, näringslivsutvecklare, företagsklimat

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Elmer Eriksson (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen.
Ulrika Edman (V) – Avslag till motionen.
Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen
besvarad).
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut.
Huvudförslag: Ordföranden utser tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen
besvarad) till huvudförslag.
Motförslag: Avslag mot bifall till motionen. Ordföranden finner att
utskottet beslutar att motförslag till huvudförslaget ska vara bifall till
motionen.
Därefter ställer ordföranden att anse motionen besvarad mot bifall till
motionen. Ordföranden finner att utskottet beslutar att anse motionen
besvarad. Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för att anse motionen besvarad.
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningsresultat
Namn
Elmer Eriksson (M),
ordförande (ålderspresident)
Janet Ågren (S)
Tomas Wennström (S)
Andreas Lundgren (S)
Ulrika Edman (V)
Maja Westling (C)
Peder Westerberg (L)
Summa
Justerares sign:

Ja

Nej
X

Avstår

X
X
X
X

3

X
X
3

1
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Med tre ja-röster, tre nej-röster och en som avstår från att rösta beslutar
utskottet att bifalla motionen (ordförande har utslagsröst).
Reservation
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
att avslå motionen.
Janet Ågren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) med instämmande av Bore Sköld (V) och Nils Seye
Larsen (MP) – enligt tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen besvarad
Anders Ågren (M) – enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att
bifalla motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer förslaget att anse motionen besvarad mot bifall till
motionen. Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för att anse motionen besvarad
Nej-röst för att bifalla motionen
Omröstningsresultat
Namn
Hans Lindberg (S)
Anders Ågren (M)
Janet Ågren (S)
Moa Brydsten (S)
Tomas Wennström (S)
Mikael Berglund (S)
Lena Riedl (M)
Igor Jonsson (M)
Åsa Bäckström (V)
Justerares sign:

Ja Nej Avstår
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
9

x
6

0

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Näringsliv

Justerares sign:
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§ 79
Diarienr: KS-2019/00848

Motion 26/2019: Flygstopp nu! – klimatsmart
resande i Umeå kommun; Åsa Bäckström, Bore
Sköld och Ulrika Edman (V)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 26/2019 Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå
kommun enligt personalnämndens yttrande.
Reservation
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-10-28 yrkar Åsa Bäckström
(V), Bore Sköld (V) och Ulrika Edman (V):
att i Umeå kommun införa ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för
förtroendevalda
att i Umeå kommun införa ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för
tjänstepersoner
att i Umeå kommun införa en norm som innebär att inbjudna gäster
erbjuds att resa hit med ett klimatsmart alternativ
att se över Umeå kommuns resepolicy för tjänsteresor så att hållbara
klimatsmarta tjänsteresor utgör normen.
Personalnämnden har 2019-12-17 yttrat sig över motionen och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen. Se personalnämndens protokoll i
bilaga.
Justerares sign:
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Beslutsunderlag
Motionen
Personalnämndens protokoll 2019-12-17, § 60

Beredningsansvariga
Birgitta Forsberg, personaldirektör

Hållbarhetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Åsa Bäckström (V) – Bifall till motionen.
Lena Riedl (M), Björn Kjellson (L), Robert Axebro (C), Janet Ågren (S) och
Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå
motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till
motionen. Ordföranden konstaterar att hållbarhetsutskottet bifaller
tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen
Nils Seye Larsen (MP) – bifall till motionens fjärde att-sats att se över
Umeå kommuns resepolicy för tjänsteresor så att hållbara klimatsmarta
tjänsteresor utgör normen
Anders Ågren (M) med instämmande av Mattias Larsson (C), Peder
Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) – bifall till hållbarhetsutskottets
förslag att avslå motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionens tre första att-satser.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå de tre att-satserna. Därefter ställer
Justerares sign:
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ordförande avslag mot bifall till motionens fjärde att-sats. Kommunstyrelsen besluta att avslå den fjärde att-satsen. Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för avslag till den fjärde att-satsen
Nej-röst för bifall till den fjärde att-satsen
Omröstningsresultat
Namn
Hans Lindberg (S)
Anders Ågren (M)
Janet Ågren (S)
Moa Brydsten (S)
Tomas Wennström (S)
Mikael Berglund (S)
Lena Riedl (M)
Igor Jonsson (M)
Åsa Bäckström (V)
Bore Sköld (V)
Mattias Larsson (C)
Peder Westerberg (L)
Nils Seye Larsen (MP)
Lena Karlsson Engman (S)
Veronica Kerr (KD)
Summa

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej Avstår

x
x
x
x
x
x
x
12 3

0

Med 12 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå den
fjärde att-satsen. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Personalnämnden

Justerares sign:
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§ 80
Diarienr: KS-2019/00849

Motion 27/2019: Bevara och utveckla Lundåkern
tillgängligt för alla Umeåbor; Mattias Sehlstedt (V)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla den reviderade motionen 27/2019: Bevara och utveckla
Lundåkern tillgängligt för alla Umeåbor, enligt nedan:
att kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett
planarbete för att arbeta fram och anta en ny detaljplan som säkerställer
hela Lundåkern och omgivning som ett natur- och rekreationsområde
samt offentlig plats, tillgängligt för alla i enlighet med motionens
intentioner.
att fullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att fastställa den nya
detaljplanen för området när den är färdig
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess planeringsutskott
i uppdrag att vid nästa ordinarie prövning revidera utbyggnadsordningens
inklusive karta över Umeå tätort kopplat till bostadsförsörjningsstrategin,
så att Lundåkern tas bort som ett område för framtida exploatering.
att kommunfullmäktige utrycker viljan att inte i närtid genomföra de
skrivningarna och illustrationer gällande tänkt exploatering av Lundåkern
som finns i översiktsplanepaketet antaget av KF juni 2018 samt
underliggande FÖP:ar. Samt att denna inriktning gäller tills nytt
fullmäktigebeslut tas i enlighet med attsats fem.
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess planeringsutskott
i uppdrag att i samband med nästa ordinarie aktualitetsprövning av
kommunens översiktsplan justera dokumentet i enlighet med motionens
förslag att ändra planerad användning av Lundåkern från bostäder till
rekreation och park.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
att avslå motionen.
Justerares sign:
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Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-10-28 har vänsterpartiet
genom Mattias Sehlstedt föreslagit att den del av Lundåkern, som i
fördjupning av översiktsplan för centrala stadsdelarna utpekas som för
framtida bostadsbebyggelse, istället bör utvecklas som en grön lunga och
offentlig plats, tillgänglig för alla Umeåbor. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta;
- Att kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att starta
ett planarbete för att arbeta fram och anta en ny detaljplan som
säkerställer hela Lundåkern och omgivning som ett natur- och
rekreationsområde samt offentlig plats, tillgängligt för alla i enlighet
med motionens intentioner.
- Att fullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att fastställa den
nya detaljplanen för området när den är färdig
- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess
planeringsutskott i uppdrag att skyndsamt revidera
utbyggnadsordningens inklusive karta över Umeå tätort kopplat till
bostadsförsörjningsstrategin, så att Lundåkern tas bort som ett
område för framtida exploatering.
- Att kommunfullmäktige utrycker viljan att inte i närtid genomföra
de skrivningarna och illustrationer gällande tänkt exploatering av
Lundåkern som finns i översiktsplanepaketet antaget av KF juni
2018 samt underliggande FÖP:ar. Samt att denna inriktning gäller
tills nytt fullmäktigebeslut tas i enlighet med attsats fem.
- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess
planeringsutskott i uppdrag att till kommunfullmäktige återkomma
med ett beslutsförslag på revidering av översiktsplanepaketet
antaget av KF juni 2018, speciellt fördjupningen för Umeå och
Fördjupning för de centrala stadsdelarna när det gäller att stryka
skrivningarna om Lundåkern som ett exploateringsområde.

Yttrande
Det finns ett antal aspekter att beakta gällande bebyggelse på Lundåkern
och komplexiteten i dessa är huvudorsaken till att planering av området
ännu inte påbörjats. Området omfattas idag av två detaljplaner med
markanvändningen hamnverksamhet, park/plantering samt en mindre yta
parkering. Lundåkern är inte utpekad i Byggnationsantagande 2019–2026.
I syfte att uppnå en hållbar stadsutveckling har kommunens
utvecklingsstrategier formulerats. Umeås tillväxt bör så långt det är möjligt
samlas inom fem kilometers radie från stadskärnan eller
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universitetsområdet för att möjliggöra en tät, kompakt och
funktionsblandad stad med korta geografiska avstånd som minskar
transportbehoven och gör alternativ till bilen såsom gång och cykel mer
konkurrenskraftiga. En grundbult för att uppnå den förtätning som följer av
tillväxtmålet är att ny tät kvartersbebyggelse planeras längs de stråk som
gynnar kollektivtrafiken på bästa sätt.
I fördjupning för de centrala stadsdelarna pekas Lundåkern ut som ett
område för bebyggelseutveckling där allmänhetens tillgänglighet till
vattnet, och i viss mån de strandnära naturvärdena, ska säkras genom att
ett brett strandnära stråk behålls/utvecklas och där nya parker integreras
på ett sätt som säkerställer god tillgång till de kvaliteter som de gröna
miljöerna kan erbjuda. I planen nämns Lundåkern också som den sydliga
startpunkten på Tväråstråket, som bör utvecklas till ett grönt
rekreationsstråk som sträcker sig upp till Forslunda. I det fortsatta
planeringsarbetet föreslås även att arbetet med grönstrukturen fördjupas,
bl.a. för att säkerställa barnens utemiljöer och finna verktyg för
kompensationsåtgärder. Intentionerna i FÖP:en är alltså att framtida
exploatering ska kunna ske på ett sätt som tar hänsyn till och möjliggör en
utveckling även av platsens rekreativa värden.
I och med Lundabrons färdigställande har Lundåkern fått en ökad
betydelse med dess funktion som en länk mellan norra och södra sidan av
älven där nya flöden av människor rör sig både i rekreations- och
nyttosyfte. Bron har också ökat tillgängligheten till grönområdena på
Bölesholmarna som tidigare, trots sin geografiska närhet, varit otillgängliga
för boende på norra sidan av Umeälven.
Det finns ett antal indikatorer som tyder på att Lundåkernområdet
innehåller höga naturvärden. Vid inventering av fladdermöss i samband
med utveckling längst Kvarnvägen visade mätningar på hög förekomst av
fladdermöss i området. Närheten till vattnet, Umeälven och Tvärån,
söderläget samt stor andel lövskog är andra indikatorer på att höga värden
kan finnas. Även gällande markförhållandena på platsen är osäkerheten
relativt stor samtidigt som en förhållandevis stor del av området omfattas
av strandskydd. Alla dessa är faktorer där det råder osäkerhet kring de
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faktiska förhållandena och som kan verka styrande för den framtida
utvecklingen av området.
I översiktsplanearbetet har avvägningar på en strategisk nivå gjorts för att
se hur utvecklingen av platsen passar in i den övergripande
stadsstrukturen, där tillgång till grönområden är en viktig faktor.
Den fördjupade översiktsplanens schematiska nivå innebär dock att
platsens förhållanden vad gäller exempelvis naturvärden och
markförhållanden inte har studerats i detalj. För att avgöra vilken
utveckling som är möjlig behöver området studeras närmare. Gällande
detaljplaner för området gör det dock möjligt att redan nu påbörja
åtgärder för att göra Lundåkern till en mer attraktiv plats för rekreation och
friluftsliv.
Med grund i ovanstående resonemang föreslår Övergripande planering att
motionen bör anses besvarad. Övergripande planering kommer i samband
med kommande revidering av den fördjupade översiktsplanen arbeta in
de intentioner som uttrycks i motionen.
Yttrandet har tagits fram av Övergripande planering, Mark- och
exploatering.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 27/2019 besvarad med hänvisning till vad Övergripande
planering, Mark- och exploatering har anfört.

Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet

Planeringsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) - avslag till motionen
Mikael Berglund (S) med instämmande av Mattias Larsson (C), Peder
Westerberg (L) och Bore Sköld (V) – bifall till motionen med justering i
tredje att-satsen: att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess
planeringsutskott i uppdrag att skyndsamt vid nästa ordinarie prövning
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revidera utbyggnadsordningens inklusive karta över Umeå tätort kopplat
till bostadsförsörjningsstrategin, så att Lundåkern tas bort som ett område
för framtida exploatering.
Ny femte att-sats: att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess
planeringsutskott i uppdrag att i samband med nästa ordinarie
aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan justera dokumentet i
enlighet med motionens förslag att ändra planerad användning av
Lundåkern från bostäder till rekreation och park.
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer bifall till
motionen med revidering av att-sats 3 och 5 mot avslag till motionen.
Planeringsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla den
reviderade motionen.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beredningsansvariga
Olle Norqvist, övergripande planering
Anna Löfqvist, mark och exploatering

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) – avslag till motionen
Bore Sköld (V) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) –att bifalla
motionen enligt planeringsutskottets förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer bifall mot avslag till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att bifall motionen enligt planeringsutskottets förslag.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
att avslå motionen.
Beslutet ska skickas till
Övergripande planering
Mark- och exploatering
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