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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) 

Carin Nilsson (S) 

Lena Riedl (M) 

Gunilla Berglund (M) 

Ulrika Edman (V) 

Bore Sköld (V) 

Mattias Larsson (C) 

Peder Westerberg (L) 

Nils Seye Larsen (MP) 

Veronica Kerr (KD) 

Elmer Eriksson (M), tjänstgörande ersättare för Marcus Bornemisza (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mikael Berglund (S) 

Peter Vigren (S) 

Marianne Löfstedt (M) 

Igor Jonsson (M) 

Maja Westling (C) 

Åsa Bäckström (V) 

 

Tjänstepersoner 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag AB 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Jerker Eriksson, vd AB Bostaden i Umeå  § 199 
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§ 199 

Diarienr: KS-2019/00016 

Bolagsinformation: AB Bostaden i Umeå 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationen 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds  
verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 
sin verksamhet. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 
utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. Efter presentationen 
finns tid för frågor från ledamöterna.  
 
December månads bolagsredovisning: Jerker Eriksson, vd AB Bostaden 
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§ 200 

Diarienr: KS-2019/00880 

Kommunstyrelsen; Uppdragsplan och 

internkontrollplan 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens uppdragsplan och budget för 2020  

  

att fastställa kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 

kommunstyrelsen år 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till uppdragsplan och budget för 2020 har upparbetats i 

stadsdirektörens ledningsgrupp. Förslaget utgår från de mål och uppdrag 

samt den arbets- och ansvarsfördelning kommunfullmäktige slagit fast för 

2020. 

 

Förslag till kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 2020 har 

upparbetats efter samråd med kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott (samrådet genomfördes den 22 okt 2019).  

Beslutsunderlag 

Uppdragsplan och budget 2020  

Riskanalys och internkontrollplan 2020 

Ramuppdelning Kommunstyrelsen 2020 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

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

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C) och Peder Westerberg (L) lämnar 

följande protokollsanteckning: Våra partier hade delvis andra yrkanden 

avseende budget, mål och uppdrag i samband med budgetfullmäktige i 

juni. Det är kommunfullmäktiges beslut som gäller på en övergripande nivå 

för styrelser och nämnder, och därför kommer vi inte att upprepa våra 

yrkanden från juni i detta sammanhang. Dessa har ju redan fallit. Vi vill 

däremot understryka att vi inte bedömer det som en effektiv styrning av 

kommunen att, som styrande partier, lägga över 50 extra uppdrag. 

Uppdragsyrkandena i KF har traditionellt sett varit oppositionspartierna 

möjlighet att redovisa de olika politiska alternativen i fullmäktige. 

Nuvarande sätt – där även styrande partier lägger omfattande uppdrag 

utöver ordinarie budget och uppdragsplaner – befarar vi bara kommer 

skapa oreda och ökade kostnader. 

 

Ulrika Edman (V) aviserar på mötet att hon avser lämna in en 

protokollsanteckning. Vid justeringstillfället har ingen anteckning 

inkommit. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Veronica Kerr (KD) och Peder 

Westerberg (L) - se näringslivs- och arbetsutskottet beslutsordning ovan. 
 

Ulrika Edman (V) och Bore Sköld (V) 

Vänsterpartiet hade i budgetfullmäktige andra yrkanden gällande budget, 

mål och uppdrag och driver en aktiv oppositionspolitik i enlighet med det vi 

dels gick till val på och dels den budget och de politiska prioriteringar som 

vi la i vår skuggbudget för år 2020. Vi vänder oss särskilt mot Uppdrag 32 

under Beslutsunderlag för god ekonomisk hushållning som lyder 

”kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fram till 2023 

minska nettokostandsavvikelse i relation till jämförbara större städer”. Vi 

menar att man inte i nämndernas verksamheter både kan ”identifiera och 
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analysera eventuella kostnadsavvikelser” samtidigt som kostnaderna ska 

minska. Det kommer att innebära ett ekonomiskt stålbad för vissa 

nämnder utan att vi är säkra på att vi har korrekt jämförbara siffror och 

dessutom så anser Vänsterpartiet att vi ska ha högre jämlikhetsambitioner 

än jämförbara större städer.   

Beslutet ska skickas till 
Ekonomifunktionen   
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§ 201 

Diarienr: KS-2019/00194 

Teknisk ramjustering avseende kvalitet, ledning 

samhällsbyggnad och digitalisering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja en teknisk ramjustering 2019 om 2 140 tkr från tekniska 

nämnden till kommunstyrelsen avseende 1,0 årsarbetare utvecklingschef 

samt kommungemensamma medel för kvalitetsarbete. 

 

att bevilja en teknisk ramjustering 2019 om 753,4 tkr från tekniska 

nämnden till kommunstyrelsen avseende 1,0 årsarbetare inom IT. 

 

att bevilja en teknisk ramjustering 2019 om 1 412 tkr från tekniska 

nämnden till kommunstyrelsen avseende medel för 1,0 årsarbetare 

samhällsbyggnadsdirektör. 

Ärendebeskrivning 

I oktober 2018 beslutade kommunfullmäktige om en ny förvaltnings-

organisation bestående av åtta förvaltningar från och med 1 januari 2019. 

 

Den nya organisationen innebär att två medarbetare, en inom IT och en 

utvecklingschef samt kommungemensamma medel för kvalitetsarbete 

flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, administration och 

innovation. Dessa medel avser gemensamma kostnader kopplade till 

kvalitetsarbete enligt ISO-certifiering för nämnderna TN, MHN, BN, KS, FN, 

KN, t ex kostnader för externa och interna revisorer, miljöledningsansvarig, 

konsulttjänster, systemstöd mm. 

 

Medel för samhällsbyggnadsdirektör har legat under tekniska nämnden då 

denne varit ansvarig för alla nämnder som tidigare låg under området 

samhällsbyggnad. I den nya organisationen har tekniska nämnden en egen 

direktör och direktör för samhällsbyggnadsförvaltningen placeras under 

kommunstyrelsen.  
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Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll. 

Bilaga ramjustering. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Ekonomi   
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§ 202 

Diarienr: KS-2019/00878 

Tekniska ramjusteringar - Fritidsnämnden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja en teknisk ramjustering 2020 om totalt 565,5 tkr från 

kommunstyrelsen till fritidsnämnden avseende 1,0 årsarbetare 

ekonomiassistent. 

Ärendebeskrivning 

2010 bildades en samordnad ekonomifunktion i Umeå kommun, 

organiserad under kommunstyrelsen. De tjänster som flyttades till den 

samordnade ekonomifunktionen var ekonomichefer, controllers och men 

även ekonomiassistenter i vissa fall – där arbetsuppgifter inte var 

renodlade. Grundtanken var dock att ekonomiassistenter skulle tillhöra 

verksamheterna.  

 

Sedan bildandet av den samordnade ekonomifunktionen har renodling 

skett genom att ekonomiassistenter organisatoriskt flyttats ut till 

verksamheterna. Dock har en tjänst funnits kvar inom ekonomifunktionen 

kopplat till fritidsverksamheten då den innehållit blandade arbetsuppgifter. 

I samband med pensionsavgång har arbetsuppgifterna renodlats och 

tjänsten har nu utformats till en ekonomiassistenttjänst. 

 

Denna justering är inte en del av den organisationsöversyn som pågår 

avseende ekonomi- och personalfunktion. Detta är en renodlingsfråga, då 

denna typ av tjänst inte finns inom nuvarande ekonomifunktion kopplat till 

något annat område. Där har renodling redan skett.  

 

Med anledning av detta föreslås ramjustering från kommunstyrelsen till 

fritidsnämnden för 1 årsarbetare ekonomiassistent vilket uppgår till 565,5 

tkr. 
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Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden 

Ekonomifunktionen   
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§ 203 

Diarienr: KS-2019/00923 

Justering av investeringsprocess 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra förslag till justering av Umeå kommuns 

investeringsprocess i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

 

att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till anvisningar 

för genomförande av justerad investeringsprocess. 

 

att utvärdera den justerade investeringsprocessen under hösten 2020. 

  

att efter utvärdering och eventuell korrigering infoga 

investeringsprocessen i riktlinje för budget och investeringsprocess. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. Se 

reservationstext under näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen fattade den 16 april 2019 beslut om att inrätta en styr-

beredning för att omvärldsbevaka/bygga kompetens, genomföra översyn 

och föreslå förändringar av Umeå kommuns styrprocesser.  Styrbered-

ningen har under hösten 2019 fördjupat sig i utformning av Umeå 

kommuns budget- och investeringsprocess och hur denna bör utformas på 

lång sikt, dvs budget- och investeringsprocessens framtida utformning 

2021 och framåt.   

 

Parallellt med styrberedningens arbete har det pågått ett arbete med att 

upparbeta förslag för de justeringar som bör genomföras redan inför 2020 

och det nu framtagna förslaget syftar till att åtgärda några kända problem i 

nuvarande investeringsprocess med hänsyn tagen till kapacitet/förmåga till 
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förändring på kort sikt, (dvs vilka förändringar finns det tid och kapacitet 

att genomföra inför beslut om investeringsbudget i juni 2020). 

 

Beskrivning av nuvarande investeringsprocess 

Förvaltningarna utarbetar förslag till ny investeringsplan med utgångspunkt 

från senast beslutade investeringsplan. Tekniska nämnden för en dialog 

med förvaltningarna om deras behov gällande stödprocesserna och 

uppdaterar lokalförsörjningsplan och förslag till investeringsplan. Förslaget 

till investeringsplan presenteras för KSNAU i samband med 

budgetberedning i början av april. KSNAU anger eventuella direktiv för 

omarbetning vilket sedan presenteras för KSNAU i mitten av april. Partierna 

föreslår eventuella förändringar i sina respektive budgetförslag. Beslut 

fattas i KSNAU, KS och KF i maj respektive juni. 

 

Varför bör nuvarande investeringsprocessen justeras inför 2020? 

I samband med utvärdering av 2019 års budgetprocess (genomförd i 

KSNAU den 20 aug 2019) påtalades behov av att investeringsprocessen 

2020 borde justeras så att: 

 den tydliggör och baseras på kommunens reella investerings-
förutsättningar (ekonomi och genomförbarhet) och därigenom 
skapar realistiska förväntningar 

 processen ger mer tid och bättre underlag för politiska 
prioriteringar 

 ingående underlag bättre visar på samband, ex samband mellan en 
idrottshall och en skola, samt mellan behov av inventarier och en ny 
byggnad.  

 

Förslag till justering av investeringsprocess 

1. Stadsledningskontoret upparbetar förslag till inriktningsramar för 
investeringar totalt och per nämnd samt för eventuella delområden i 
nämnd. Förslag till inriktningsramar tar sin utgångspunkt i nuvarande 
investeringsplan. Detta utifrån att det finns flera pågående projekt i 
den liggande planen och en initial bedömning är att den innehåller viss 
hänsyn till demografi och verksamheters beskaffenhet. I förslaget om 
inriktningsram för kommunen belyses också de ekonomiska 
konsekvenserna av förslaget, tex självfinansieringsgrad. Förslag och 
beräkningar avser 4 år. Eventuella ombudgeteringar hanteras utanför 
förslaget på inriktningsram. Dock behöver nämnderna ta hänsyn till 
eventuella ombudgeteringar när de upparbetar förslag till 
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investeringsplan, utifrån genomförbarhet och kapaciteten hos fastighet 
osv.  
 

2. Kommunstyrelsen beslutar om inriktningsramar för investeringar totalt 
och per nämnd/delområde i nämnd. 
 

3. Utifrån av KS beslutat förslag till inriktningsram per nämnd upparbetar 
respektive nämnd tillsammans med tekniska nämnden förslag till 
investeringar för den egna nämnden. 

 Nämndens förslag ska innefatta: 

 Förslag om vilka investeringar som bör genomföras inom av 
kommunstyrelsen föreslagen inriktningsram för nämnden 

 Kategorisering/syfte med respektive föreslagen investering 

 D: Demografi, dvs nödvändiga investeringar kopplat till 
demografisk utveckling 

 U: Reinvestering, dvs bibehålla/vårda det vi redan har 

 K: Kostnadsbesparande (ex digitalisering, energiminskning) 

 A: Attraktiv och hållbar kommun 

 För projekt som föreslås ligga på år 1 skall grundläggande 
förutsättningar som tomtmark, färdig definition av projektet samt 
kapacitet hos fastighet finns, dvs de ska vara genomförbara år 1.   

 Samband mellan investeringsprojekt ska beskrivas; exempelvis 
sammanhållna objekt samt inventarier och utrustning kopplat till 
byggande av ny lokal.  

 Behov av utrangeringar som föranleds av förslag till investeringar 
ska framgå. 

 Två investeringsobjekt som är angelägna men som inte ryms inom 
av kommunstyrelsen föreslagen inriktningsram för nämnden 

 Behov av nya större externförhyrningar under 2021–2024, dvs 
kontraktstid överstigande 10 år eller totalsumma överstigande 40 
mnkr över kontraktstiden. 

 Större objekt typ ny gymnasieskola eller större strukturella 
förändringar inom en verksamhet, dvs där ambitionsnivåer har 
avgörande betydelse för projektets omfattning tas i särskild ordning 
och planeras in i ett längre tidsperspektiv  

 Skriftlig motivering till alla föreslagna objekt 
 

4. Respektive nämnd beslutar om förslag till investeringar inom given 
inriktningsram och delger Stadsledningskontoret sitt beslut.  
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5. Respektive nämnd beslutar om förslag till externförhyrningar, där 
kontraktstid överstiger 10 år eller totalsumma överstigande 40 mnkr 
och delger Stadsledningskontoret sitt beslut. 

 

6. Stadsledningskontoret sammanställer förslag till total investeringsplan. 
Kontroll görs av att sammanhållna objekt, exempelvis 
skola/idrottshall/bibliotek, är medtagna på likvärdigt sätt av alla 
inblandade nämnder samt att behov av eventuella utrangeringar tagits 
med. 
 

7. Förslag till total investeringsplan och underlag från nämnderna 
överlämnas till budgetberedning och utgör underlag för de politiska 
partiernas förslag till planeringsförutsättningar och investeringsbudget 
2021 och plan för 2022–2024. 
 

8. Kommunfullmäktige fastställer Planeringsförutsättningar och 
investeringsbudget för 2021 plan för 2022–2024. 

 

Effekter av justeringen 

Den nu föreslagna justeringen av Umeå kommuns investeringsprocess 

bedöms tydliggöra kommunens reella investeringsförutsättningar (ekonomi 

och genomförbarhet) och därmed öka möjligheten till balans mellan 

förväntningar och förutsättningar. 

 

Den justerade processen bedöms ge mer tid och bättre underlag för 

politiska prioriteringar på olika nivåer. Det som i nuvarande process görs i 

slutet görs nu först. Prioriteringar kommer in i ett tidigare skede och 

nämnderna blir tydligare involverade i prioriteringarna. I och med att 

förslag till prioriteringar upparbetas i respektive nämnd bör 

förutsättningarna för att prioriteringar baseras på god kunskap om behov, 

förutsättningar och konsekvenser öka.  

 

Då Stadsledningskontoret kontrollerar och sammanställer ingående 

underlag ökar möjligheten att upptäcka och påvisa samband mellan olika 

investeringsobjekt och behov av utrangeringar som föranleds av föreslagna 

investeringar.  

 

 

 



Sida 15 av 59 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-03 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Utvärdering 

Den justerade investeringsprocessen bör utvärderas under hösten 2020 av 

kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör beredas möjlighet att delta i 

utvärderingen.  

 

Tidplan i ny process 

Dec 2019:  Beslut om ny investeringsprocess för 2020 i KS 

Dec 2019:   Beslut om inriktningsramar, totalt för Umeå kommun, per 

 nämnd och eventuellt delområde inom nämnd i KS 

Mars 2020:  Nämnderna fattar beslut om förslag till investeringar 

April/Maj 2020:  Sammanträden budgetberedning KSNAU 

Maj/juni:  Beslut om budget och investeringar i KSNAU, KS, KF 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Blomdal, budgetchef 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – Att fastställa en för Umeå kommun övergripande 

investeringsram utifrån en samlad bedömning baserat på kommunens 

reella investeringsförutsättningar, men ej inriktningsramar för respektive 

nämnd.  

Janet Ågren (S), Mattias Larsson (C) och Peder Westerberg (L) – Bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

Avslag mot bifall till Edmans ändringsyrkande. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet avslår Edmans ändringsyrkande. 

 

Reservation 

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

Från Vänsterpartiets sida har vi haft principiella invändningar mot att i 

redan december ta inriktningsramar för nämnderna, då det riskerar att bli 

en tvångströja för nämnderna. Vi ser att så tidigt anta inriktningsramar för 
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nämnderna snarare riskerar att förstärka stuprörstänkandet i strid med den 

samlade kommunnyttan samt var och när initierandet av strategiska 

samverkansprojekt ska ske. Vi menar att det som Umeå behöver mer av är 

samverkansprojekt ur ett kommunnyttoperspektiv så som t ex nya 

Ålidhemsskolan (allmänt bibliotek såväl som skolbibliotek, fritidsgård, skola 

m.m.) än nämndvisa prioriteringar utifrån en begränsad horisont. Vi menar 

att det rimliga vore en övergripande inriktningsram för hela kommunen 

och utifrån det sedan samla nämndernas investeringsbehov samt initiativ. 

Nämnderna behöver också ha ett långsiktigt utvecklingsperspektiv som t ex 

Vänsterpartiets initiativ till att Umeå kommun bör utreda och arbeta för ett 

samlat Socialtjänstens Hus. Vem och var äger man taktpinnen för ett 

sådant initiativ? Om nämnderna redan på förhand har en mycket snäv 

investeringsram så riskerar utvecklingsprojekt kopplat till 

välfärdsuppdraget att hämmas. När Vänsterpartiet i en motion lyfte 

behovet av Socialtjänstens Hus på central strategisk mark som kommunen 

äger så ansåg varken Individ- och familjenämnden eller Tekniska nämnden 

(Fastighet) att de kunde vara initiativtagare till en sådan långsiktig 

investering och vi vill i detta skede lyfta detta som en reell farhåga.   

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – att fastställa en för Umeå kommun övergripande 

investeringsram utifrån en samlad bedömning baserat på kommunens 

reella investeringsförutsättningar, men ej inriktningsramar för respektive 

nämnd.  

Hans Lindberg (S) - bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till Ulrika Edmans ändringsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Ulrika Edman (V) se näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning (ovan) 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 

Ekonomifunktionen 
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§ 204 

Diarienr: KS-2019/00917 

Inriktningsramar för investeringar 2021-2024  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa förslag till inriktningsramar för investeringar summerat för 

åren 2021–2024 totalt för kommunen, per nämnd samt per delområde i 
enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

Allmänt  

I enlighet med det förslag till justering av investeringsprocess som 

behandlas i särskilt ärende, har stadsledningskontoret upparbetat förslag 

till inriktningsramar för investeringar totalt för kommunen, per nämnd 

samt för delområden inom tekniska nämnden. Förslaget till 

inriktningsramar tar sin utgångspunkt i nuvarande investeringsplan. Detta 

utifrån att det finns flera pågående projekt i den liggande planen och en 

initial bedömning är att den innehåller viss hänsyn till demografi och 

verksamheters beskaffenhet. Respektive ram avser hela 4-årsperioden 

2021–2024. Eventuella ombudgeteringar hanteras utanför föreslagna 

ramar. Dock behöver nämnderna ta hänsyn till eventuella 

ombudgeteringar när de upparbetar förslag till investeringsplan, utifrån 

genomförbarhet och kapaciteten hos fastighet.    

 

Förslaget belyser även de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna 

inriktningsramar såsom självfinansieringsgrad och beräknad förändring av 

kommunens låneskuld. 

 

Tillvägagångssätt vid framtagande av inriktningsramar 

Utgångspunkten är nu gällande investeringsplan samt en matematisk 

beräkning av år 2024 som ett genomsnitt av åren 2021–2023, både totalt 

för kommunen och per nämnd. I beräkningen av genomsnittligt belopp har 

vägpaketet i tekniska nämndens investeringsplan undantagits. 
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I syfte att minska kommunens investeringar minskas ramarna för perioden 

med 10 % exklusive reinvesteringsmedel för fastigheter, gator/vägar/ 

parker och IT samt vägpaketet. Det innebär en minskning med i genomsnitt 

52 mnkr/år. Reinvesteringar har undantagits för att ge förutsättningar för 

att ta hand om befintliga anläggningar och samtidigt klara en ökad volym.  

Utöver ovanstående har justering skett för 4 nämnder enligt följande: 

 Umeåregionens brand- och räddningsnämnd: minskning av 
investeringsmedel med 40 mnkr då genomsnittet 2024 bygger på en ny 
brandstation 2021–2023 vilket inte är aktuellt 2024. 

 Kommunstyrelse: tillförs 20 mnkr för digitalisering (uppdrag 5 i 
planeringsförutsättningarna för 2020) då investeringsmedel för detta 
saknas och investeringar inte får bekostas med driftbudgetmedel.  
Ytterligare 5 mnkr tillförs till en investeringsreserv. 

 Kulturnämnd: tillförs 5 mnkr till reinvesteringar i inventarier och 
utrustning i Väven. 

 Teknisk nämnd: tillförs medel för reinvesteringar i fastigheter utifrån 
att fastighetsbeståndet ökar. 

 

Förslaget innebär en investeringsplan för 2021–2024 på i genomsnitt 795 

mnkr/år. 

 

Förslag till inriktningsramar per nämnd 

Nämnd Inriktningsram 
2021–2024 

Kommunstyrelse 40 927 

Teknisk nämnd 1 415 257 

Byggnadsnämnd 1 800 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 1 080 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 237 000 

Äldrenämnden 40 800 

Individ- och familjenämnden 255 600 

Fritidsnämnden 73 800 

Kulturnämnden 15 300 

För- och grundskolenämnden 1 051 440 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 49 200 

Summa 3 182 204 
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Förslag till inriktningsramar per delområde inom tekniska nämnden 

 

Delområde Inriktningsram 
2021–2024 

Fastigheter 509 200 

Gator/vägar/parker  715 010 

IT 174 247 

Övrigt 16 800 

Summa TN 1 415 257 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslagen inriktningsram för investeringar i kommunen innebär 

tillsammans med ett överskottsmål på 1% en självfinansieringsgrad på 80 % 

för perioden. 

Kommunens låneskuld bedöms öka med ca 800 mnkr 2021–2024. 

Låneskulden kommer därmed att uppgå till ca 4,2 mdkr 2024. 

 

Ovanstående beräkningar bygger på den skatteunderlagsprognos som 

ingår i kommunfullmäktiges budgetbeslut 2019-06-17 för åren 2021–2023 

samt att nämnder och styrelse håller sig inom tilldelad ekonomisk ram. 

Ingen hänsyn är taget till eventuella mark- och exploateringsintäkter.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Beräkning av inriktningsramar totalt, per nämnd samt delområden. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Blomdal, budgetchef 

Anette Sjödin, controller 

 

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

 

Protokollsanteckning 

Ulrika Edman (V) lämnar följande protokollsanteckning 

Från Vänsterpartiets sida har vi haft principiella invändningar mot att i 

redan december ta inriktningsramar för nämnderna, då det riskerar att bli 
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en tvångströja för nämnderna. Vi ser att så tidigt anta inriktningsramar för 

nämnderna snarare riskerar att förstärka stuprörstänkandet i strid med den 

samlade kommunnyttan samt var och när initierandet av strategiska 

samverkansprojekt ska ske. Vi menar att det som Umeå behöver mer av är 

samverkansprojekt ur ett kommunnyttoperspektiv så som t ex nya 

Ålidhemsskolan (allmänt bibliotek såväl som skolbibliotek, fritidsgård, skola 

m.m.) än nämndvisa prioriteringar utifrån en begränsad horisont. Vi menar 

att det rimliga vore en övergripande inriktningsram för hela kommunen 

och utifrån det sedan samla nämndernas investeringsbehov samt initiativ. 

Nämnderna behöver också ha ett långsiktigt utvecklingsperspektiv som t ex 

Vänsterpartiets initiativ till att Umeå kommun bör utreda och arbeta för ett 

samlat Socialtjänstens Hus. Vem och var äger man taktpinnen för ett 

sådant initiativ? Om nämnderna redan på förhand har en mycket snäv 

investeringsram så riskerar utvecklingsprojekt kopplat till 

välfärdsuppdraget att hämmas. När Vänsterpartiet i en motion lyfte 

behovet av Socialtjänstens Hus på central strategisk mark som kommunen 

äger så ansåg varken Individ- och familjenämnden eller Tekniska nämnden 

(Fastighet) att de kunde vara initiativtagare till en sådan långsiktig 

investering och vi vill i detta skede lyfta detta som en reell farhåga.   

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Ulrika Edman (V) - se näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 

Ekonomifunktionen 
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§ 205 

Diarienr: KS-2019/00145 

Finans- och kraftrapport 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport oktober 2019. 

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 oktober 2019 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson, ekonomichef Umeå kommunföretag AB 
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§ 206 

Diarienr: KS-2019/00930 

Anvisning för mål och uppdragsuppföljning 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa bifogad anvisning för mål- och uppdragsuppföljning 2019 

att samtliga nämnder får i uppdrag att i enlighet med bifogad anvisning 

tydligt redovisa status i mål och uppdrag från kommunfullmäktige i 

samband med tertialrapport 3 (bokslut). 

Bakgrund 

Förändringar i lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär 

skärpning av kraven på återrapportering från kommunens styrelse och 

nämnd till Kommunfullmäktige avseende mål och uppdrag. 

Kommunrevisionen påtalade brister relaterat till måluppföljning i samband 

med granskning av Umeå kommuns delårsrapport för perioden jan-aug 

2019 och avser särskilt granska detta område i samband med granskning av 

kommunens årsbokslut. 

 

Idag finns det stor variation i hur kommunens nämnder redovisar och 

rapporterar i vilken grad de uppnått mål och verkställt uppdrag från 

kommunfullmäktige. 

 

För att möjliggöra och underlätta sammanställning och bedömning krävs 

att styrelse och nämnder redovisar om och i vilken omfattning de uppnått 

mål samt verkställt uppdrag från kommunfullmäktige på sådant sätt att 

sammanställning är möjlig.   

 

Enklaste sättet att åstadkomma detta är att samtliga nämnder får i uppdrag 

att i bilaga eller inom ramen för tertialrapporten till årsbokslut (T3) 

särredovisa bedömning av måluppfyllelse med motivering samt status i 

uppdrag från kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 

Anvisning för mål- och uppdragsuppföljning 2019 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 
Ekonomifunktionen   
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§ 207 

Diarienr: KS-2019/00902 

Granskningsrapport: Kris- och katastrofberedskap i 

Umeå kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa svar på granskningsrapport: Kris- och katastrofberedskap i 

Umeå kommun enligt förvaltningens kommentarer nedan. 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har gett EY i uppdrag att 

genomföra en granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap i 

syfte att bedöma om kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, 

som vid en extraordinär händelse kan ha uppdraget som krislednings-

nämnd, har säkerställt en tillräcklig kris- och katastrofberedskap i 

kommunen. Revisionen önskar kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskotts kommentarer till rapporten. 

 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunens kris- och 

katastrofberedskapsarbete uppfyller de krav som ställs i berörda 

lagstiftningar men inte är utformat efter kommunens egna styrdokument 

på området. I rapporten framförs rekommendationer om vad kommunen 

behöver vidta för förändringar för att följa de styrdokument som är 

fastställda. 

 

Revisionen föreslår kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att: 

Tydliggöra styrningen av de kommunala bolagen (i kommunens 

företagspolicy och i dialog med Umeå kommunföretag) , så att 

instruktioner från kommunfullmäktige når fram till och tas omhand av 

respektive bolagsstyrelse 

 

Kommentar: 

Umeå kommun ska i det fortsatta arbetet tydliggöra hur styrning av de 
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kommunala bolagen ska ske så att kommunfullmäktiges instruktioner inom 

krisberedskapsplanering når fram till respektive bolagsstyrelse 

Efterfråga förslag till åtgärder för hur kommunen (med utgångspunkt i sin 

risk- och sårbarhetsanalys) kan minska sårbarheter och öka förmågan att 

bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser. 

Kommentar: 

Brandförsvaret har arbetat fram en reviderad risk- och sårbarhetsanalys 

som kommer att tillställas Länsstyrelsen samt redovisas för 

kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott i vilken det framgår hur 

kommunen ska arbeta med de indentifierade riskerna för att minska 

sårbarheten och öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet. 

Fastställa en övergripande utbildnings- och övningsplan för 

mandatperioden, för att stärka brandförsvarets  mandat att kalla övriga 

verksamheter till utbildning och  övning. 

Kommentar: 

Brandförsvaret har utarbetat utbildnings- och övningsplan som kommer att 

tillställas kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för beslut i 

närtid. 

Säkerställa att samtliga förvaltningar upprättar egna krisplaner och 

tydliggör i gällande styrdokument att dessa ska beslutas av respektive 

nämnd. 

Kommentar: 

Brandförsvaret kommer i det fortsatta arbetet följa upp att samtliga 

förvaltningar som bedriver samhällsviktig verksamhet upprättar egna 

krisplaner för beslut i respektive nämnd. 

 

Säkerställa att lämnade instruktioner följs upp och återrapporteras till 

brandförsvaret som en del i att utveckla kommunkoncernens samlade kris- 

och katastrofberedskap. 

Kommentar: 

Brandförsvaret kommer i det fortsatta arbetet utarbeta förbättrade rutiner 

för att säkerställa att instruktioner följs och återrapporteras i den 

omfattning som behövs för att utveckla kommunens krisberedskap. 
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Tydliggöra innebörden av kommunens geografiska områdesansvar och 

säkerställ att aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet (inklusive de 

kommunala bolagen) inom ramen för detta områdesansvar ges 

förutsättningar att samverka, för att uppnå samordning av det 

förberedande arbetet. 

Kommentar: 

Brandförsvaret har kontaktat länsstyrelsen för att i samråd analysera i 

vilken form Umeå kommun ska samverka med andra aktörer för att uppnå 

samordning av det förberedande arbetet. 

 

Revisorerna vill även lyfta fram följande rekommendationer till 

kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att: 

Överväga säkerhetschefens placering, utifrån att denne bör ha en mer 

central position organisatoriskt. 

Kommentar: 

I nuvarande organisation är placeringen kopplad till brandförsvaret. 

Viktigaste är att uppdraget når ut i organisationen. 

 

Säkerställa att det finns rutiner inom IT-funktionen för hur kommunen ska 

agera vid extraordinära händelser. 

Kommentar: 

Brandförsvaret kommer att följa upp hur IT-funktionen planerar för hur de 

ska agera vid extraordinära händelser för att i möjligaste mån säkerställer 

drift av viktiga funktioner. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport. 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani, brandchef 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 

Brandförsvaret   
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§ 208 

Diarienr: KS-2019/00598 

Överklagande av Trafikverkets beslut gällande 

föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i 

Västerbottens län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överklaga Trafikverkets beslut i enlighet med nedanstående. 
 
Reservation 
Ulrika Edman (V) Nils Seye Larsen (MP) reserverar sig till förmån för eget 
förslag om avslag, se kommunstyrelsens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket beslutade den 28 oktober 2019 (TRVTFS 2019:21) om nya 

föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Västerbottens län enligt 

3 kap. 17§ Trafikförordningen (1998:1276). De nya föreskrifterna för 

sträckorna Sikeå-Bureå samt Djäkneboda – Bygdeå, där hastigheten sänks 

från 90 km/h till 80 km/h, innebär en ökning av den totala restiden med 

totalt ca 6 min.  Umeå kommun har under hösten yttrat sig negativt över 

remiss för de nya föreskrifterna, vilket inte har föranlett någon ändring av 

dessa. Umeå kommun väljer nu att enligt 15 kap. 1§ Trafikförordningen 

(1998:1276) att överklaga Trafikverkets beslut. 

Skäl till överklagan 

Transportsystemet i Västerbottens län karaktäriseras av långa reseavstånd, 

vilket ställer höga krav på framkomlighet för att bibehålla och möjliggöra 

funktionella samband i länet. Den beslutade hastighetssänkningen på väg 

E4 försämrar ytterligare framkomligheten på den inom Sverige svagaste 

länken av denna europaväg. Detta inom ett stråk där det dessutom saknas 

möjligheter för persontransporter via tåg. De beslutade förändringarna 

kommer att innebära ökade samhällsekonomiska kostnader i form av bland 

annat restidsförluster. Detta innebär en negativ påverkan på de boendes 

framkomlighet och kommer att ytterligare försvåra pendlingsmöjligheterna 

längs med väg E4, vilket riskerar att få en hämmande inverkan på 
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näringslivets utveckling i området. Kommunen anser att dessa påföljder 

inte har utretts tillräckligt. 

 

Umeå kommun ser generellt positivt på att Trafikverket verkar för att öka 

trafiksäkerheten i vägsystemet. Mittseparering, trafiksäkerhetskameror 

och justering av hastighetsbegränsningar är välkända åtgärder som syftar 

till att skapa trafiksäkra vägmiljöer längs olycksdrabbade vägar. 

Kommunen anser dock att Trafikverket har valt att använda en alltför 

generell metod för att avgöra vilka vägsträckor som ska 

hastighetsanpassas, där hänsyn enbart tagits till trafikflöden och avsaknad 

av mitträckesseparering. Vägens funktionalitet (regional och lokal), 

topografi och kurvatur har inte beaktats. Någon bedömning av vilka 

vägsträckor som är särskilt olycksdrabbade görs heller inte och utan ett 

godtagbart motiv till en hastighetsanpassning riskeras en låg efterlevnad. 

 

Kommunen anser att beslutet kan leda till att busstrafiken förlorar i 

konkurrenskraft mot biltrafiken. Den ökade restiden som beslutet innebär 

leder till att befintliga tabellägen behöver ändras, vilket kan få 

konsekvenser för såväl enskilda relationer som kollektivtrafiksystemet som 

helhet. 

 

Trafikverket har i remisskedet inte beräknat några samhällsekonomiska 

kostnader till följd av den föreslagna hastighetssänkningen utan endast 

restidsökningar mätt i tid. Att i konsekvensbeskrivningarna konsekvent 

använda sig av standardfrasen: ”Utifrån detta underlag anser Trafikverket 

att det inte går att beskriva föreskriftens konsekvens på tillgänglighet för 

person- eller godstransporter mer utförligt än ovan redovisad 

restidsförändring samt kvalitativa beskrivning.” ger intrycket av att de 

föreslagna hastighetssänkningarna inte har utretts på ett tillfredsställande 

sätt. Beslutet speglar ett starkt fokus mot Trafikverkets hänsynsmål, medan 

funktionsmålet nästan helt förbises.  

 

Sammanfattningsvis anser Umeå kommun att konsekvenserna av de 

beslutade hastighetssänkningarna inte har utretts tillräckligt. Eftersom väg 

E4 är av stor vikt för nationella, regionala och lokala samband och den 

beslutade hastighetssänkningen bedöms medföra negativa konsekvenser 

för såväl de boende som näringslivet längs vägen anser kommunen att den 
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bör undantas från hastighetssänkning till dess att Trafikverket kan åtgärda 

bristande trafiksäkerhet längs vägen med alternativa åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i 
Västerbottens län 

Beredningsansvariga 
Olle Norqvist, övergripande planering 
Malin Lagervall, övergripande planering 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Ulrika Edman (V) och Mattias Larsson (C) – Avslag till tjänsteskrivelsens 
förslag. 
Janet Ågren (S) och Peder Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Reservation 
Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om avslag. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Hans Lindberg (S) med instämmande av Anders Ågren (M), Veronica Kerr 
(KD) och Peder Westerberg (L) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets 
förslag. 
Mattias Larsson (C) med instämmande av Ulrika Edman (V) och Nils Seye 
Larsen (MP) – avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om avslag. 
 

Nils Seye Larsen (MP) - Miljöpartiet de gröna i Umeå reserverar oss emot 

Umeå kommunstyrelses förslag att överklaga Trafikverkets beslut om 

sänkta hastigheter. Vi i Miljöpartiet har fullt förtroende för trafikverket i 
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deras arbete för Ökad trafiksäkerhet på våra vägar. I deras arbete har 

utgångspunkten legat i att göra våra vägar säkrare med minskad risk för 

trafikolyckor. Som de själv beskriver det, rätt hastighet räddar liv. Här har vi 

fullt förtroende för att vår statliga myndighet med det nationella ansvaret 

för trafiksäkerheten gör korrekta bedömningar. Det är därför förvånansvärt 

att Umeå kommun väljer att överklaga detta beslut av trafikverket och 

dessutom ifrågasätter trafikverkets metoder och beräkningar. Den främsta 

anledningen till kommunens överklagan och ifrågasättande av 

hastighetssänkningarna ligger i de konsekvenser det skulle kunna medföra 

samhällsekonomiskt. Att överklaga ett beslut från trafikverket vars mål är 

att rädda liv, eftersom man inte anser att beslutet tar hänsyn till de 

samhällsekonomiska konsekvenserna, låter ytterst märkligt utifrån vårt 

perspektiv I Miljöpartiet. Umeås överklagan tar inte hänsyn till 

miljöaspekterna, och vi ifrågasätter starkt hur kommunen kan komma fram 

till att sänkta hastigheter påverkar bussarna mer än bilarna. Det är ju trots 

allt ofta bilarna som kör fortare. Dessutom nämner Umeå inte ett enda ord 

i vare sig remissen eller överklagan om den miljövinst man faktiskt får ut av 

att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h. Umeå kommun har tydligt 

uttryckt att det man främst vill se för trafiksäkerheten är utbyggnad av 

mittenräcken och satsning på utbyggnad av väginfrastrukturen. Vi har full 

förståelse för detta, men det medför att Umeå kommun trycker på 

Trafikverket för en omfattande satsning på våra vägar i länet – i synnerhet 

E4 eller E12. Här vill vi hellre se att kommunen lägger all fokus på 

Trafikverket att prioritera fullt ut Norrbotniabanan och en upprustning av 

Tvärbanan. 

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket 

Övergripande planering 
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§ 209 

Diarienr: KS-2019/00600 

Överklagande av Trafikverkets beslut gällande 

föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 363 i 

Västerbottens län 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överklaga Trafikverkets beslut i enlighet med nedanstående. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen (MP) reserverar sig till förmån för 

eget förslag om avslag. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket beslutade den 28 oktober 2019 (TRVTFS 2019:31) om nya 

föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 363 i Västerbottens län, 

enligt 3 kap. 17§ Trafikförordningen (1998:1276). De nya föreskrifterna för 

sträckan Umeå - Tavelsjö, där hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h, 

innebär en ökning av den totala restiden med totalt ca 1 minut och 15 

sekunder.  Umeå kommun har under hösten yttrat sig negativt över remiss 

för de nya föreskrifterna, vilket inte har föranlett någon ändring av dessa. 

Umeå kommun väljer nu att enligt 15 kap. 1§ Trafikförordningen 

(1998:1276) att överklaga Trafikverkets beslut. 

Skäl för överklagan 

Transportsystemet i Västerbottens län karaktäriseras av långa reseavstånd, 

vilket ställer höga krav på framkomlighet för att bibehålla och möjliggöra 

funktionella samband i länet. De beslutade förändringarna kommer att 

innebära ökade samhällsekonomiska kostnader i form av bland annat 

restidsförluster. Väg 363 är ett utpekat utvecklingsstråk i kommunens 

översiktsplan där strategierna för hur kommunen ska växa till 200 000 

invånare till år 2050 pekas ut. Vägen har stora pendlingsrelationer, både 

lokala och regionala, i restidsintervallet 20-40 minuter, där forskning visar 
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att resefrekvensen påverkas starkt av ökad restid. Den ökade restiden 

innebär en negativ påverkan på de boendes framkomlighet och kommer 

att ytterligare försvåra pendlingsmöjligheterna längs med väg 363, vilket 

riskerar att få en hämmande inverkan på näringslivets utveckling i området. 

Kommunen anser att följderna av de beslutade hastighetssänkningarna 

inte har utretts tillräckligt. 

 

Umeå kommun ser generellt positivt på att Trafikverket verkar för att öka 

trafiksäkerheten i vägsystemet. Mittseparering, trafiksäkerhetskameror 

och justering av hastighetsbegränsningar är välkända åtgärder som syftar 

till att skapa trafiksäkra vägmiljöer längs olycksdrabbade vägar. 

Kommunen anser dock att Trafikverket har valt att använda en alltför 

generell metod för att avgöra vilka vägsträckor som ska 

hastighetsanpassas, där hänsyn enbart tagits till trafikflöden och avsaknad 

av mitträckesseparering. Vägens funktionalitet (regional och lokal), 

topografi och kurvatur har inte beaktats. Någon bedömning av vilka 

vägsträckor som är särskilt olycksdrabbade görs heller inte och utan ett 

godtagbart motiv till en hastighetsanpassning riskeras en låg efterlevnad. 

 

Kommunen anser att beslutet kan leda till att busstrafiken förlorar i 

konkurrenskraft mot biltrafiken. Den ökade restiden som beslutet innebär 

leder till att befintliga tabellägen behöver ändras, vilket kan få 

konsekvenser för såväl enskilda relationer som kollektivtrafiksystemet som 

helhet. 

 

Trafikverket har i remisskedet inte beräknat några samhällsekonomiska 

kostnader till följd av den föreslagna hastighetssänkningen utan endast 

restidsökningar mätt i tid. Att i konsekvensbeskrivningarna konsekvent 

använda sig av standardfrasen: ”Utifrån detta underlag anser Trafikverket 

att det inte går att beskriva föreskriftens konsekvens på tillgänglighet för 

person- eller godstransporter mer utförligt än ovan redovisad 

restidsförändring samt kvalitativa beskrivning.” ger intrycket av att de 

föreslagna hastighetssänkningarna inte har utretts på ett tillfredsställande 

sätt. Beslutet speglar ett starkt fokus mot Trafikverkets hänsynsmål, medan 

funktionsmålet nästan helt förbises.  
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Sammanfattningsvis anser Umeå kommun att konsekvenserna av de 

beslutade hastighetssänkningarna inte har utretts tillräckligt. Eftersom väg 

363 är av stor vikt för regionala och lokala samband och den beslutade 

hastighetssänkningen bedöms medföra negativa konsekvenser för såväl de 

boende som näringslivet längs vägen, anser kommunen att den bör 

undantas från hastighetssänkning till dess att Trafikverket kan åtgärda 

bristande trafiksäkerhet längs vägen med alternativa åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 363 i 
Västerbottens län 

Beredningsansvariga 
Olle Norqvist, övergripande planering 
Malin Lagervall, övergripande planering 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) och Mattias Larsson (C) – Avslag till tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Janet Ågren (S) och Peder Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om avslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) med instämmande av Anders Ågren (M), Peder 

Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) – bifall till näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag 

 

Ulrika Edman (V) med instämmande av Mattias Larsson (C) och Nils Seye 

Larsen (MP) – avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om avslag. 

 

Nils Seye Larsen (MP) - Miljöpartiet de gröna i Umeå reserverar oss emot 

Umeå kommunstyrelses förslag att överklaga Trafikverkets beslut om 

sänkta hastigheter. Vi i Miljöpartiet har fullt förtroende för trafikverket i 

deras arbete för Ökad trafiksäkerhet på våra vägar. I deras arbete har 

utgångspunkten legat i att göra våra vägar säkrare med minskad risk för 

trafikolyckor. Som de själv beskriver det, rätt hastighet räddar liv. Här har vi 

fullt förtroende för att vår statliga myndighet med det nationella ansvaret 

för trafiksäkerheten gör korrekta bedömningar. Det är därför förvånansvärt 

att Umeå kommun väljer att överklaga detta beslut av trafikverket och 

dessutom ifrågasätter trafikverkets metoder och beräkningar. Den främsta 

anledningen till kommunens överklagan och ifrågasättande av 

hastighetssänkningarna ligger i de konsekvenser det skulle kunna medföra 

samhällsekonomiskt. Att överklaga ett beslut från trafikverket vars mål är 

att rädda liv, eftersom man inte anser att beslutet tar hänsyn till de 

samhällsekonomiska konsekvenserna, låter ytterst märkligt utifrån vårt 

perspektiv I Miljöpartiet. Umeås överklagan tar inte hänsyn till miljö-

aspekterna, och vi ifrågasätter starkt hur kommunen kan komma fram till 

att sänkta hastigheter påverkar bussarna mer än bilarna. Det är ju trots allt 

ofta bilarna som kör fortare. Dessutom nämner Umeå inte ett enda ord i 

vare sig remissen eller överklagan om den miljövinst man faktiskt får ut av 

att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h. Umeå kommun har tydligt 

uttryckt att det man främst vill se för trafiksäkerheten är utbyggnad av 

mittenräcken och satsning på utbyggnad av väginfrastrukturen. Vi har full 

förståelse för detta, men det medför att Umeå kommun trycker på 

Trafikverket för en omfattande satsning på våra vägar i länet – i synnerhet 

E4 eller E12. Här vill vi hellre se att kommunen lägger all fokus på 

Trafikverket att prioritera fullt ut Norrbotniabanan och en upprustning av 

Tvärbanan. 
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§ 210 

Diarienr: KS-2018/00883 

Förslag till kommunövergripande handlingsplan 

mot våld 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att återremittera förslag till Umeå kommuns handlingsplan mot våld till 

individ- och familjenämnden för ytterligare beredning med syfte att 

harmonisera handlingsplanen till kommunens styrsystem. 

Ärendebeskrivning 

Handlingsplanens syfte är att med gemensamma insatser arbeta för 

minskat våld i Umeå och att öka kunskapen kring våld. Den har tagits fram 

av Enheten för stöd och utveckling inom Umeå kommuns socialtjänst som 

tillsammans med UmeBrå och den har hanterats av Individ- och 

familjenämnden. 

 

Individ- och familjenämnden beslutade 2018-10-24 att skicka ut den 

kommunövergripande handlingsplanen mot våld på remiss och ge berörda 

möjlighet att komma med synpunkter på skrivelsen.  

 

De remissinstanser som återkommit med svar är; Region Västerbotten, 

Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, Jämställdhetsutskottet, Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden, Äldrenämnden, 

Tillgänglighetsstrateg i samråd med Funktionsrätt Umeå, Kvinno- och 

tjejjouren i Umeå, Umeå brottsofferjour, Barnrättsbyrån, Föreningen män 

för jämställdhet Umeå, Rättsmedicinalverket, samt svenska 

kommunalpensionärernas förbund.  

 

Vid revideringen av den kommunövergripande handlingsplanen har hänsyn 

tagits till de synpunkter som inkommit. 

 

Individ- och familjenämnden fastställde ett reviderat förslag av Umeå 

kommuns gemensamma handlingsplan mot våld 2019-05-22. 
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UmeBrå har sedan 2016 ett samordningsuppdrag kring att förebygga våld i 

Umeå kommun. I handlingsplanen stärks det uppdraget ytterligare med en 

tydlig ledning och uppföljning. Implementeringen av handlingsplanen 

kommer att ske kommunövergripande och samordnas av UmeBrå. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns handlingsplan mot våld 

Kunskapsöversikt till Umeå kommuns gemensamma handlingsplan mot 

våld 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämnden   
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§ 211 

Diarienr: KS-2019/00042 

Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen 

december 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 att samtliga beslut som fattas 

med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Anmälan av delegationsbeslut 2019-11-12 – 2019-11-26 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 212 

Diarienr: KS-2019/00032 

Anmälningsärenden december 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Kommuntal Västerbottens län; Länsstyrelsen Västerbotten 

Begäran om redovisning av Umeå kommuns arbete med det geografiska 

områdesansvaret; Länsstyrelsen Västerbotten 

 

Protokoll 

Svenska Kommun försäkrings AB 2019-10-17 

 

Information 

SKL byter namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
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§ 213 

Diarienr: KS-2018/00831 

Motion 46/2018: Att bygga i trä; Maja Westling (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 46/2018: Att bygga i trä 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2018-11-26 föreslår centerpartiet 

att anta en träbyggnadsstrategi. Enligt Centerpartiet skulle en sådan 

strategi sätta fokus på en miljömässig och ekonomiskt hållbar 

samhällsbyggnad i Umeå. 

 

Yttranden har inkommit från byggnadsnämnden och AB Bostaden. 

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. AB 

Bostaden menar att rätt utfört har oftast en trästomme mindre 

koldioxidutsläpp än en betongstomme, men många fler parametrar 

påverkar om byggnaden är bra för miljön eller inte. AB Bostaden redogör i 

sitt yttrande för olika aspekter av val av stommaterial och problematiserar 

till viss del vissa antaganden och formuleringar i motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion 46/2018: Att bygga i trä 

Protokollsutdrag BN 2019-02-13 § 42 

Yttrande från AB Bostaden 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) med instämmande av Bore Sköld (V) - bifall till 

motionen 
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Särskilda uttalande 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) deltar inte i beslutet men 

återkommer i kommunstyrelsen med yrkanden. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Planeringsutskottet 

beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) med instämmande av Hans Lindberg (S) och Ulrika 

Edman (V) – bifall till motionen 

Veronica Kerr (KD) med instämmande av Anders Ågren (M) och Peder 

Westerberg (L) - bifall till motionen men med protokollsanteckning 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L): Val av 

byggmetod och med vilket material det ska ske måste alltid utgå från vad 

som på kort och lång sikt är mest miljömässigt och ekonomiskt hållbart. 

Detta betyder att trä som byggmaterial inte alltid kan prioriteras.  

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Byggnadsnämnden 

   
 

 

 

  



Sida 41 av 59 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-03 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 214 

Diarienr: KS-2019/00119 

Motion 4/2019: Handlingsplan vid brott i skolan; 

Anna-Karin Sjölander (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 4/2019: Handlingsplan vid brott i skolan besvarad enligt 

för- och grundskolenämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i februari 2019 yrkar Anna-Karin 

Sjölander (C): 

 att Handlingsplan om polisanmälan ses över och revideras utifrån 
JO:s beslut 

 att kommunen säkerställer att vårdnadshavare och elever i Umeå 
kommuns skolor erbjuds stöd av HLT (hälsa, lärande, trygghet) 

 att krav införs på att varje rektor i Umeå kommun ansvarar för att 
införa ett likabehandlingsteam på den/de skolor hen har ansvar för. 

 

För- och grundskolenämnden föreslår i sitt yttrande att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Utbildningsförvaltningen 

har som rutin att genomföra regelbundna revideringar av handlingsplaner 

utifrån ny lagstiftning, domar från prejudicerande rättsinsatser, 

revideringar i nämndens uppdragsplan mm. Revidering av denna 

handlingsplan pågår för närvarande i samverkan med gymnasieskolan. 

 

HLT är en operativ samverkan som redan idag finns tillgänglig för stöd till 

samtliga vårdnadshavare, barn och elever i förskolor och skolor med 

kommunen som huvudman. 

 

Skollagen styr vem som beslutar om en skolenhets inre organisation. I 

Skollagen 2 kap 10 § framgår att det är rektor som beslutar om sin enhets 

inre organisation. Det innebär att det är rektor och inte huvudmannen som 

beslutar hur frågor som likabehandling, anmälan om kränkande behandling 
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och trakasserier mm ska organiseras för att uppfylla skollagens villkor för 

arbete mot kränkande behandling, trakasserier etcetera. 

Beslutsunderlag 

Motion 4/2019 Handlingsplan vid brott i skolan 

Yttrande För- och grundskolenämnden 2019-04-25 § 42 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (anse 

motionen besvarad). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 
Motionären   
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§ 215 

Diarienr: KS-2019/00483 

Motion 13/2019: Digitalisera sekretesshandlingar; 

Veronica Kerr (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 13/2019: Digitalisera sekretesshandlingar; Veronica Kerr 

(KD) i enlighet med individ- och familjenämndens och äldrenämndens 

yttranden. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2019 yrkar Veronica Kerr (KD) 

att Umeå kommun utreder införandet av digitala utskick även för 

sekretesshandlingar  

att Umeå kommun ersätter utskick av rekommenderad post med digitala 

utskick där det är ekonomiskt lönsamt. 

 

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden har fått motionen för 

yttrande och båda nämnderna föreslår att kommunfullmäktige bifaller 

motionen (se respektive protokoll i bilaga). 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 

Individ- och familjenämndens yttrande 

Äldrenämndens protokoll 

Äldrenämndens yttrande 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att 

bifalla motionen). 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – avslag andra att-satsen 

Hans Lindberg (S) – bifall till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till motionen mot avslag till andra att-satsen och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att bifalla motionen. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 
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§ 216 

Diarienr: KS-2019/00861 

Motion 28/2019: Barnkonventionen lag 2020; Anna-

Karin Sjölander (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 28/2019: Barnkonventionen lag 2020 besvarad enligt 

nedan samt 

 

att utbildningsinsatserna genomförs i samråd med respektive nämnds 

presidium och anpassat till respektive nämnds verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i oktober 2019 yrkar Anna-Karin 

Sjölander (C) att uppdra till stadsdirektören att i samråd med samtliga 

nämnder utarbeta en strategisk plan för utbildning och implementering av 

lagstiftningen. 

 

För att påskynda hanteringen av denna motion, i och med att 

barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020, har stadsdirektören 

inhämtat synpunkter från respektive nämnds förvaltning i stället för att 

remittera motionen till nämnderna för yttrande.  

 

FN:s generalförsamling antog 1989 konventionen om barnets rättigheter. 

Sverige har sedan 1990 som ett av de första länderna skrivit under 

Barnkonventionen. Nu när den blir svensk lag från och med 1 januari 2020 

blir det som vid all ny lagstiftning, att såväl nämnder, styrelser och 

tjänsteorganisation behöver lära sig och förhålla sig till den nya 

lagstiftningen.  

 

Några exempel i kommunen 

Som exempel inom Umeå kommun kan nämnas att fritidsnämnden har 

tillsatt en arbetsgrupp för att bearbeta hur lagstiftningen påverkar deras 

verksamhetsområde. Kulturnämnden och dess verksamheter kommer att 
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fortbildas under 2020 för att kunna implementera barnkonventionen i de 

beslut som fattas och som rör barn och ungas liv (se bilaga). Ett ytterligare 

exempel - hur för- och grundskolenämnden respektive gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden kan implementera Barnkonventionen som lag, 

utifrån sina respektive ansvarsområden, med stöd av övriga styrdokument 

och SKL:s utbildningsmaterial - redovisas i bilaga. Individ- och 

familjenämnden har planerat för utbildning på området. Till stöd finns 

SKL:s material men i huvudsak annat material mer anpassat för sina 

verksamheter. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett 

utbildningsmaterial i form av ett antal webbutbildningar och 

presentationsmaterial i samarbete med Västra Götalandsregionen. 

Målgrupp för utbildningsmaterialet är de som arbetar med barnrättsfrågor 

inom kommuner och regioner. Som utgångspunkt för utbildningsinsatsen 

används tillämpliga för respektive nämnds uppdrag hela eller valda delar av 

SKL:s utbildningsmaterial. I samråd med respektive nämnds presidium 

planerar varje förvaltningschef/nämndsansvarig chef utbildningsinsatsen i 

början av 2020. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Förslag från utbildningsförvaltningen 

Förslag från kultur 

Beredningsansvariga 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att anse 

motionen besvarad).  

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Nämnderna  
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§ 217 

Diarienr: KS-2019/00645 

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten 

Sömmen 1 inom Centrala stadsdelarna, Umeå 

kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta detaljplanen för del av fastigheten Sömmen 1 inom Centrala 

stadsdelarna, Umeå kommun 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) se planeringsutskottets beslutsordning 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 

idrottsanläggning med inslag av mässverksamhet samt kontorsverksamhet. 

Planens syfte är också att säkerställa att bebyggelsestruktur och gestaltning 

anpassas så att den samspelar med den framtida omvandlingen av 

Vännäsvägen till stadsgata. Ett ytterligare syfte är att säkerställa en hållbar 

dagvattenhantering med beaktande av Tvärån. 

 

Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, 2019-03-

12.  Samråd har hållits 2019-08-20 till 2019-09-10, därefter gjordes 

planförslaget tillgängligt för granskning 2019-09-30 till 2019-10-21. En 

samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande har upprättats av 

Umeå kommun, Detaljplanering, utifrån de synpunkter som inkommit där 

också revideringar av förslaget framgår. Länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga 

instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 

 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. Planen förs dock till 

Kommunfullmäktige eftersom den anses vara av stort allmänt intresse.   
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Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

Riskbedömning 

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – avslag till tjänsteskrivelsens förslag 

Janet Ågren (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) - Jag reserverar mig mot beslutet att gå vidare med 

detaljplanen Sömmen 1 till fullmäktige. Förslaget till detaljplan följer inte, 

enligt min mening, översiktsplanerna för berört område avseende den 

stora mängd kontor som nu planeras på ett område som tydligt pekas ut 

som idrottsverksamhet med långsiktig kommunal rådighet. Min inställning 

är att det inte överhuvudtaget borde tillåtas kommersiella kontor här, eller 

för den delen kontor utan direkt koppling till idrottsverksamhet.  

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – avslag till planeringsutskottets förslag    

Hans Lindberg (S) – bifall till planeringsutskottets förslag 

 

Propositionsordnings som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till planeringsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
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Reservation 

Bores Sköld (V) – enligt reservation i planeringsutskottet (se ovan) 

Beslutet ska skickas till 
Sökande 

Länsstyrelsen 

De med kvarstående synpunkter 
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§ 218 

Diarienr: KS-2019/00879 

Antagande: Utvidgning av verksamhetsområdet för 

dagvatten, vatten och avlopp, för fastigheterna 

Grubbe 9:21 m.fl. samt Backen 4:32 och del av 

Backen 4:25, Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att utvidga verksamhetsområdet för dagvatten, vatten och avlopp, för 

fastigheterna Grubbe 9:21 m.fl. samt Backen 4:32 och del av Backen 4:25, 

Umeå kommun. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har antagit två detaljplaner rörande fastigheten Grubbe 

9:21 samt Backen 4:32 och del av 4:25 där beslut saknas om utvidgning av 

verksamhetsområdet för dagvatten, vatten och avlopp. Gällande 

detaljplaner är 2480K-P13/44 och 2480K-P2019/15. Situationen påverkar 

möjligheten till nybyggnad av ett särskilt boende norr om Rödberget varför 

förslag till beslut skrivs fram till kommunfullmäktige. Förslag till beslut 

avser således att utvidga verksamhetsområdet till att omfatta dessa två 

planområden. 

Beslutsunderlag 

Detaljplan för fastigheten Grubbe 9:21 m.fl. - 2480K-P13/44 

Detaljplan för fastigheterna Backen 4:32 och del av Backen 4:25 - 2480K-

P2019/15 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

Tomas Strömberg, stadsarkitekt 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Vatten och avfallskompetens i Norr AB (Vakin) 
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§ 219 

Diarienr: KS-2018/00533 

Samverkansavtal för gemensam 

överförmyndarnämnd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd 

inklusive bilaga. 

 

att uppdra till överförmyndarenheten att arbeta för att inkludera 

Örnsköldsviks kostnader i Umeåregionens fördelningsnyckel. 

Ärendebeskrivning 

Överförmyndarnämnden har 2019-10-23, § 70 rekommenderat 

kommunfullmäktige att godkänna samverkansavtal för gemensam 

överförmyndarnämnd med anledning av en verksamhetsövergång. 

 

Från och med 1 januari 2019 ingår Örnsköldsviks kommun i 

Umeåregionens gemensamma överförmyndarnämnd. Örnsköldsviks 

kommun är arbetsgivare för medarbetare på Örnsköldsviks kontor och 

Umeå kommun är arbetsgivare för medarbetare på kontoret i Umeå. I 

förarbete inför Örnsköldsviks inträde i den gemensamma 

överförmyndarnämnden har planer funnits att Örnsköldsviks kommun 

ska överlåta arbetsgivaransvaret till Umeå kommun. Arbete pågår nu för 

att Örnsköldsviks kommun ska överlåta arbetsgivaransvaret till Umeå 

kommun. Tjänstemannabeslut kommer att fattas i oktober efter MBL § 

11 förhandling är genomförd. 

 

Med anledning av en verksamhetsövergång behöver samverkansavtalet 

revideras utifrån att verksamheten ska bedrivas på två kontor samt att 

Örnsköldsviks kostnader ska inkluderas. 

 

Fram till och med 2019-12-31 har kostnadsfördelning skett utifrån 

Umeåregionens fördelningsnyckel för de kommuner där Umeå kommun 
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har arbetsgivaransvar. Örnsköldsviks kommun har debiterats kostnader 

för nämndsekreterare. När Örnsköldsviks verksamhet inkluderas i den 

gemensamma förvaltningen är fördelningsnyckeln i dagsläget inte 

applicerbar på grund av att det blir en sned fördelning på kostnader. 

 

Ytterligare utredning krävs för att inkludera Örnsköldsviks kommuns 

kostnader i fördelningsnyckeln. 

 

Kommunchefer i Umeåregionen rekommenderar att Örnsköldsviks 

kostnader faktureras separat i det initiala skedet. Målsättningen ska dock 

vara att samtliga kostnader inom en femårsperiod ska fördelas enligt 

Umeåregionens fördelningsnyckel, dock utan att kostnaderna ökar 

nämnvärt för någon av kommunerna i samarbetet. 

 

I det reviderade avtalet föreslås att Örnsköldsviks kommun inte ingår i 

fördelningsnyckel utan kostnader regleras via fakturering. Övriga 

kommuner i samverkan ingår som tidigare i fördelningsnyckel. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal gemensam överförmyndarnämnd i Umeåregionen 

 

Bilaga 1 Kostnadsfördelning mellan Umeå, Bjurholm, Nordmaling, 

Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner 

 

Ärendebeskrivning Verksamhetsövergång Örnsköldsviks 

överförmyndarverksamhet, förslag till beslut, tjänsteskrivelse UR 

augusti 2019 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Överförmyndarnämnden   
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§ 220 

Diarienr: KS-2019/00864 

Taxa för Umeå kommuns offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta taxan för Umeå kommuns offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen i enlighet med det bilagda förslaget 

 

att taxan börjar gälla 16 december 2019 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 

kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel 

införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig 

kontroll försvinner. I Ds 2018:41 om anpassning av svensk lagstiftning till 

den nya kontrollförordningen, som remitterades tidigt 2019, fanns förslag 

på lagändringar i ett antal lagar, där de nya begreppen infördes. Bland 

dessa lagar ingick livsmedelslagen med tillhörande förordningar. 

Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte 

kommer att genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar 

att genomföras i ett flertal svenska förordningar för att den nya 

kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 14 december 2019. 

 

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin 

livsmedelskontroll även efter den 14 december 2019 behöver 

taxebestämmelser och delegationsordning anpassas till den nya EU-

förordningen. Om justeringar inte görs kommer kommunernas taxor att 

delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. Eftersom förändringar i 

bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer 

kommunerna antagligen behöva revidera taxan igen under senare delen av 

2020. 
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Förslaget till taxa utgår från SKL:s mall med vissa justeringar och 

kompletteringar. Förändringarna från nu gällande taxa är huvudsakligen en 

ändring av vissa begrepp och att timavgift ska debiteras per påbörjad 

halvtimme istället för tidigare debitering per hel timme. Avgifternas storlek 

är oförändrade, 1 227 kronor per timme kontrolltid för årlig offentlig 

kontroll och 973 kronor per timme kontrolltid för övrig kontroll som 

registrering av anläggning och uppföljande kontroll. 

Beslutsunderlag 

Taxa för Umeå kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2019-10-24, § 80.  

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 221 

Diarienr: KS-2019/00899 

Ny avfallstaxa 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta föreslagen taxa för Umeå kommun att gälla från och med 

2020-03-01 och till vidare. Avgiften ska erläggas Umeå vatten och 

avfall AB. 

 

att ge styrelsen i Umeå vatten och avfall AB mandat att, om så krävs för att 

verksamheten ska fullfölja sina uppdrag, besluta om justering/ar av 

avfallstaxan med i genomsnitt högst 4 % per år samt att eventuell 

justering/ar av avfallstaxan ska anmälas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommunföretag AB överlämnar förslag till ny avfallstaxa för Umeå 

kommun att gälla från 2020-03-01.  

Beslutsunderlag 

Umeå Kommunföretag AB protokoll 2019-11-11, § 4:5. 

Umeå vatten och avfall AB protokoll 2019-10-28 inklusive avfallstaxa för 

Umeå kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) – bifall till förslaget med följande tillägg 

att boende längs enskild väg inte ska behöva betala någon extra avgift för 

särskild beställd framkörning och lyft då ordinarie hämtning ställts in pga. 

otjänligt väglag. 

 

Hans Lindberg (S) med instämmande av Anders Ågren (M) – bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag och avslag till tilläggsyrkandet 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till Umeå kommunföretags förslag. Kommunstyrelsen 

bifaller förslaget. 

Avslag mot bifall till Mattias Larssons tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen 

avslår yrkandet. 

 

Protokollsanteckning 

Mattias Larsson (C) - Om sopbilen inte kan ta sig fram vid hämtning efter 

statlig eller kommunal väg så kör man extra vid senare tillfälle utan 

kostnad. För boende efter enskild väg debiteras däremot en 

framkörningsavgift på 210 kronor samt en lyftavgift på 55 kronor/kärl. Det 

här innebär att kommunen behandlar sina medborgare olika beroende om 

man bor vid offentligt finansierad eller enskild väg. Vi i Centerpartiet 

förutsätter att likabehandlingsprincipen skall gälla för alla våra medborgare 

Beslutet ska skickas till 
Umeå Kommunföretag AB   
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§ 222 

Diarienr: KS-2019/00904 

Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag 

samt borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att för verksamhetsår 2020 bevilja en kreditlimit på 13 000 600 000 SEK 

totalt för Umeå kommunkoncern varav 3 500 000 000 SEK för Umeå 

kommun (inklusive extern ansvarsförbindelse), 9 400 000 000 SEK för bolag 

inom UKF-koncernen samt 100 600 000 SEK för övriga av kommunen 

direktägda företag och organisationer, allt enligt bifogad bilaga 

 

att ingå borgen såsom för egen skuld för ansvarsförbindelser avseende de 

bolag och upp till de högsta belopp som anges i specifikation bilaga 1, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader 

 

att styrelsen i Umeå Kommunföretag AB, och i brådskande fall 

verkställande direktören, får omdisponera UKF-företagens limiter inom 

beslutad totallimit för UKF. Av kommunfullmäktige utsedd 

internbanksverksamhet får upplåna medel upp till ovan angivna maximala 

belopp 

 

att bolagens internbankspåslag och borgensavgift för 2020 ska uppgå till 

totalt 0,45%. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med ”Regel och riktlinjer för finansiell verksamhet” gäller att 

styrelsen för Umeå Kommunföretag AB ska besluta om att tillstyrka 

maximala kreditnivåer för vart och ett av de företag som ingår i UKF-

koncernen. Kommunfullmäktige ska enligt samma regelverk slutligen 

besluta om en maximal kreditnivå för kommunkoncernen, dvs för UKF-

företagen, kommunen själv och av kommunen direktägda företag och 

organisationer. I enlighet med dessa regler föreslås beviljande av 

koncernlimiter inklusive ansvarsförbindelser, enligt bifogad bilaga. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Kreditlimiter inkl. ansvarsförbindelser för Umeå kommunkoncern, 

2019 

Beredningsansvariga 

Olof Jansson, Umeå Kommunföretag AB  

Anna-Karin Nilsson, Umeå Kommunföretag AB  

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå Kommunföretag AB   
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