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 BEVIS 
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, deltar på distans 

Mattias Mitz, presskommunikatör, deltar på distans 

Malin Lagervall, planeringschef, deltar på distans 

Helen Nilsson, mark- och exploateringschef, deltar på distans 

Per Hänström, miljöplanerare, deltar på distans, § 43 

Emil Sandström, samhällsplanerare, deltar på distans, § 44 

Daniel Lindström, planerare, deltar på distans, § 45 

Frida Lindström, mark- och exploateringsingenjör, deltar på distans, § 46 a 

Johan Sjöström, mark- och exploateringsingenjör, deltar på distans, § 46 a 

Jennie Bergvall Kalén, utvecklingsstrateg, deltar på distans, § 46 b 

Olle Norqvist, samhällsplanerare, deltar på distans, § 46 c 

Carl Rasmunds, mark- och exploateringsingenjör, deltar på distans, § 46 d 

Anna Gemzell, utvecklingsstrateg, deltar på distans, § 46 e 
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§ 43 
Diarienr: KS-2021/00005 

Umeå kommuns yttrande. Vattenmyndigheternas 

förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2021-2027 

Beslut 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar 

  

att avge yttrandet enligt bifogad tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Vattenmyndigheten Bottenviken har bjudit in till samråd om 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 

vattenarbete 2021–2027. Internt samråd har skett med Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden (MHN), tekniska nämnden (TN), Mark och 

exploatering (MEX) och Vakin. Det samlade remissvaret har sammanställts 

av kommunstyrelsen/övergripande planering.  

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns yttrande. 

Miljö - och hälsoskyddsnämndens yttrande. 

Vakins yttrande vattenmyndigheterna förvaltningsplan och 

åtgärdsprogram.  

Protokollsutdrag från tekniska nämnden. 

Inbjudan samrådsmöten Vattenmyndigheten Bottenviken. 

Beredningsansvariga 

Ann-Margrethe Iseklint 

Katharina Radloff  

Beslutet ska skickas till 
Synpunkter lämnas via webbenkät senast den 30 april 2021. 
https://webropol.com/s/vattensamrad    
 

 

  

https://webropol.com/s/vattensamrad
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§ 44 
Diarienr: KS-2021/00173 

Svar på skrivelse Äldrevänlig stad 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar enligt bifogad tjänsteskrivelse.  

Ärendebeskrivning 

PRO Umeå Samorganisation har inkommit med en skrivelse för att 

efterhöra hur beslutande organ i Umeå kommun agerar för att nå 

målsättningen Äldrevänlig stad och hänvisar till en guide av WHO.  

 

Nätverket Global Network for Age-friendly Cities and Communities 

(GNAFCC) har tagit fram en guide med åtgärder och rekommendationer för 

offentliga aktörer fördelade på åtta fokusområden. Umeå kommun ingår 

inte i WHO:s nätverk GNAFCC. Utifrån de mål och strategier som är 

beslutade samt de åtgärder som är genomförda, pågående och planerade 

är den samlade bedömningen att Umeå kommun täcker stora delar av de 

rekommendationer som ges i vägledningen. Svaret har tagits fram i 

samverkan mellan Individ- och familjenämnden, Äldrenämnden, Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden 

och Övergripande planering.  

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns svar på skrivelse 

PRO Umeå Samorganisations skrivelse 

Beredningsansvariga 

Emil Sandström 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
PRO Umeå Samorganisation genom Christer Hansson 
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§ 45 
Diarienr: KS-2021/00236 

Svar på remiss: Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd, SOU2020:78 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avge yttrande enligt bifogad tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Miljödepartementet har gett möjlighet till bland annat samtliga 

länsstyrelser, de flesta regioner och ett flertal kommuner, att lämna 

synpunkter på remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 

strandskydd, SOU2020:78. Umeå kommun ingår ej som formell 

remissinstans men vill ändå lämna synpunkter. Remissunderlaget är ett 

betänkande av Utredningen om översyn av strandskyddet.  

 

Utredarens uppdrag består i att föreslå författningsändringar och andra 

åtgärder som, enligt direktiven, ska medföra att strandskyddet görs om i 

grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 

tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet 

och exploateringstryck. Det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i 

landsbygdsområden. Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra 

förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet, främst för 

småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt 

exploateringstryck. Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka 

strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 

tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. Av 

utredningsdirektivet framgår också att det lokala inflytandet ska öka. 

 

Förslag till yttrande har tagits fram i samverkan mellan Övergripande  

planering, Miljö- och hälsoskydd samt Stadsarkitekt. Delar av 

beredningsgruppen har deltagit vid SKR:s seminarium om remissen. Vidare har 

avstämning och samtal skett med handläggare från Örnsköldsviks kommun 

och Byggföretagen Västerbotten.   
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Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande 

Missiv 

Betänkande av Utredningen om översyn av strandskyddet: Tillgängliga 

stränder – ett mer differentierat strandskydd, SOU2020:78.  

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström 

Tomas Strömberg 

Doris Grellman 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Miljödepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se. Se missiv.  

  

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se
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§ 46 
Diarienr: KS-2021/00044 

Informationsärenden 2021-04-13 

Beslut 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar 

 

att godkänna informationerna. 

 

 

a) Tomtebo strand, nuläge och inbjudan till föravtal verksamhetsmark 

Johan Sjöström, mark- och exploateringsingenjör informerar om  

Tomtebo strand, Översiktlig tidplan för perioden 2021-2022 för 

markanvisnings- och detaljplaneprocessen. Frida Lindström, mark- och 

exploateringsingenjör informerar om att kommunen bjuder in till 

intresseanmälan för att utveckla verksamhetskvarteren inom 

detaljplanen för Tomtebo strand. Kommunen söker aktörer som kan 

utveckla Tomtebo strands ytor för verksamheter och som vill ansluta till 

visionen och ambitionerna för Tomtebo strand. Anmälan ska göras 

senast 14 maj 2021.  

 

b) Landsbygdsstrategi för Umeåregionen  

Jennie Bergvall Kalén, utvecklingsstrateg informerar om att 

Landsbygdsstrategin, som har antagits i planeringsutskottet nu också är 

antagen i alla medverkande kommuner och finns färdiglayoutad och 

publicerad på www.umea.se/landsbygd. Syftet med strategin är att 

identifiera nyckelområden för samverkan inom landsbygdsutveckling 

för Umeåregionens kommuner. Strategin innehåller åtta tematiska 

områden. Dokumentet utgör en gemensam grund inför kommande 

samarbete, ex. pågående strategiprocess inom Leader. 

 

c) Beslut: Överklagande av Trafikverkets beslut om 

hastighetsbegränsning på väg 363 och E4  

Olle Norqvist, samhällsplanerare informerar om att regeringen nu 

beslutat i rubricerat ärende som Umeå kommun överklagat i flera 

omgångar. Regeringens beslut lyder: Det har inte framkommit några 

http://www.umea.se/landsbygd
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omständigheter i ärendet som föranleder regeringen att göra någon 

annan bedömning än den som Trafikverket gjort i det överklagade 

beslutet. 

 

d) Tomtebogård, tilldelning Kryddgården 1 och Fruktträdet 1 

Carl Rasmunds, mark- och exploateringsingenjör informerar om det 

aktuella läget gällande infrastruktur och byggnationer och plan framåt 

för rubricerat område. Vidare informerar Carl om de 

intresseanmälningar som lämnats in gällande markanvisning. På 

planeringsutskottets möte 2021-05-11 ska det beslutas om tilldelning.  

 

e) Projektansökningar till Energimyndighetens utlysningar om 

transport-effektivt samhälle och Fossilfritt flyg 2045 

Anna Gemzell, utvecklingsstrateg informerar om följande 

projektansökningar: 

- Transporteffektivt samhälle Förstudie jämställd och hållbar 

arbetspendling 

- Del av Trollhättans ansökan om analys av kommunens roll rörande 

mobilitetstjänster när man går från parkeringsnorm till 

mobilitetsnorm 

- Fossilfritt flyg 2045 

   
 


