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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 Andersson (M) 

Gunilla Berglund (M) 

Ellen Ström (V) 

Jan-Olov Carlsson (V) tjänstgörande ersättare för Bore Sköld (V) 

Mattias Larsson (C) 

Anders Norqvist (L) tjänstgörande ersättare för Peder Westerberg (-) 

Nils Seye Larsen (MP) 

Lars Forsgren (SD) 

Veronica Kerr (KD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mikael Berglund (S) 

Lena Karlsson Engman (S) 

Andreas Lundgren (S) § 151 

Marianne Löfstedt (M) 

Igor Hell (M) 

Robert Axebro (C) 

Maja Westling (C) 

Petter Nilsson (SD) 

 

Tjänstepersoner 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Ida Berginström, lönechef 

Jerker Eriksson, vd AB Bostaden § 151 

Annika Myrén, övergripande planering § 170 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 151 
Diarienr: KS-2022/00047 

Bolagsinformation: AB Bostaden i Umeå 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds 

verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 

verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 

utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. 

 

AB Bostadens information lämnas av vd Jerker Eriksson. 

Bilaga 

Verksamhetsinformation 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 
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§ 152 
Diarienr: KS-2022/00254 

Stadsdirektören informerar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Stadsdirektör Margaretha Alfredsson informerar om medarbetarenkäten 

(MAE 2022) som nyligen genomförts. Glädjande är att svarsfrekvensen har 

varit hög, 87 % av medarbetarna har svarat. Resultatet håller på att 

sammanställas och kommer att finnas tillgängligt för cheferna från och 

med 1 november. 
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§ 153 
Diarienr: KS-2022/00517 

Remiss: Länsgemensam suicidpreventiv strategi i 

Västerbotten 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avge yttrande i enlighet med stadsledningskontorets förslag inklusive 

tillägg i mål 3. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har tagit fram ett förslag på Länsövergripande strategi 

för suicidprevention i Västerbotten som skickats på remiss till länets 15 

kommuner. Initiativet till att ta fram en länsgemensam suicidpreventiv 

strategi togs av länets kommuner och regionen i den dåvarande 

länssamordningsgruppen (LSG). Strategin har utarbetats i samverkan 

mellan representanter från nio av Västerbottens kommuner, däribland 

Umeå, och representanter från Region Västerbotten.  

 

Strategins syfte, enligt remissdokumentet, är att definiera gemensamma 

mål och strategier för ett långsiktigt suicidpreventivt arbete i Västerbotten 

med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap och Västerbottens 

förutsättningar. Strategin ska fungera som vägvisare vid samverkan på 

övergripande nivåer samt vara vägledande och stödjande i arbetet med 

lokala styrdokument, där strategins områden konkretiseras och prioriteras 

utifrån lokala behov och förutsättningar. Den regionala strategin innefattar 

en nollvision kring suicid som konkretiseras i fem målområden och tolv 

strategiska områden med respektive åtgärdsförslag. Målen inkluderar 

hållbara och fungerande samarbetsstrukturer, kompetensförsörjning, 

effektiv behandling, säkra miljöer och tillgång till hälsofrämjande och 

förebyggande insatser. Region Västerbotten önskar synpunkter på 

strategins innehåll. 

 

Yttrande 

Umeå kommun ställer sig positiv till att en Länsövergripande strategi för 
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suicidprevention tas fram. Det är en styrka att den föreslagna länsstrategin 

överensstämmer med den lokala handlingsplan för Umeå kommun som tas 

fram vad gäller kunskapsbild, mål och åtgärder och ger ett stöd till fortsatt 

arbete med att förebygga suicid.  

 

Umeå kommun föreslår tillägg av ordet suicidförsök i följande mening på 

sida 1 under mål 3. Kunskapsbaserad och effektiv behandling kopplat till 

suicidprevention ska finnas lättillgänglig för personer i behov. Om suicid 

eller suicidförsök inträffar ska verksamheterna analysera händelsen och 

implementera förbättringar i vård och omhändertagande.  

 

Upplägget med preventionsnivåer och verksamhetsområden som särskilt 

berörs under varje del är bra, det kan dock i dispositionen med fördel göras 

ännu tydligare i rubriksättningen.  

 

Ett förtydligande önskas kring vad som menas när det i strategin skrivs om 

civilsamhället. Det som beskrivs är frivilligorganisationer medan begreppet 

även kan innefatta exempelvis idrotts- och kulturföreningar. Ett 

förtydligande önskas även vad gäller skrivningen om Hälsa, Lärande, 

Trygghet (HLT), att det i texten klargörs att HLT endast omfattar förskola 

och grundskola. I rubriken ”Identifiera och ge stöd till personer med 

suicidrisk” (s.14) föreslås att formuleringen ändras från ”bör” till ”ska”. 

 

Strategin beskriver att det ska bildas en samverkansgrupp med mandat att 

driva och utveckla det suicidpreventiva arbetet. Ett förtydligande önskas 

kring vilken funktion som ansvarar för att initiera arbetet i 

samverkansgruppen. Det är av vikt att uppföljningsansvaret för strategin 

ligger i styrkedjan i den befintliga länsövergripande 

samverkansorganisationen ”Samråd vård och omsorg”. 

 

Umeå kommun vill även här lyfta fram vikten av redan  framtagna 

fungerande rutiner mellan regionen och kommunerna i länet vid psykisk 

ohälsa bland barn och unga. 

 

Cirka 15 procent av alla skolpliktiga barn går i en fristående skola och ca 20 

procent av kommunens alla ungdomar i gymnasieålder går i en fristående 
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skola vilket är viktigt att ta i beaktande då strategin bör omfatta alla barn 

och ungdomar i länet. 

 

Det finns tydliga könsskillnader både vad gäller dödsfall i suicid, där två 

tredjedelar av de som dör är män, och vad gäller försök, där suicidförsök är 

vanligare bland kvinnor än bland män. I strategins bakgrundsbeskrivning 

står att ”Arbete med jämlikhet och jämställdhet är viktigt för det 

suicidpreventiva arbetet. Detta gäller såväl i det specifikt suicidpreventiva 

arbetet som i arbetet för att jämställd och jämlik hälsa.”  

 

Umeå kommun instämmer i denna utgångspunkt och ser det som viktigt 

att strategin synliggör nämnda skillnader. Dock återspeglas detta inte i 

form av särskilda insatser som utgår från denna kunskap. Vi ser gärna att 

könsskillnaderna vad gäller suicid och suicidförsök ytterligare 

problematiseras och vägs in i åtgärderna på ett tydligare sätt.  

 

Umeå kommun vill även uppmärksamma det sakfel som finns inskrivet på 

sida 11 där det står att läsa ”Suicid är den ledande dödsorsaken för män 

mellan 15 och 44 år och bland 45–65-åringar är suicid den vanligaste 

dödsorsaken för både kvinnor och män.” I källan som hänvisas till (Suicide 

Zero, Fakta om självmord) återfinns enbart siffran som gäller män mellan 

15 och 44 år, men inte åldersgruppen 45–65.  En översyn av den statistik 

som används är önskvärd för att säkerställa att den är korrekt. Slutligen 

önskas en definition av begreppet minoritet som används på sida 9. 

Beslutsunderlag 

Länsövergripande strategi för suicidprevention i Västerbotten  

För- och grundskolenämndens yttrande 

Gymnasie – och vuxenutbildningsnämndens yttrande  

Individ – och familjenämndens yttrande  

Jämställdhetsutskottets yttrande  

Äldrenämndens yttrande  

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson  
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Hållbarhetsutskottets beslutsordning 
Yrkande 
Robert Axebro (C) – Bifall till tjänsteskrivelsen med följande tillägg under 
mål 3: Kunskapsbaserad och effektiv behandling kopplat till 
suicidprevention ska finnas lättillgänglig för personer i behov. Om suicid 
eller suicidförsök inträffar ska verksamheterna analysera händelsen och 
implementera förbättringar i vård och omhändertagande. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag inklusive tillägg av ordet 

suicidförsök under mål 3. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag inklusive tillägg av ordet suicidförsök 

under mål 3.  

Beslutet ska skickas till 
regionen@regionvasterbotten.se  

emma.wasara@regionvästerbotten.se  

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Individ- och familjenämnden  

Jämställdhetsutskottet  

Äldrenämnden   

 

 

 

  

mailto:regionen@regionvasterbotten.se
mailto:emma.wasara@regionvästerbotten.se
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§ 154 
Diarienr: KS-2022/00638 

Svar på remiss: EU-kommissionens förslag till 

förordning om hållbar användning av 

växtskyddsmedel 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remiss enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 

nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått rubricerad remiss för yttrande till 

Miljödepartementet senast 11 november 2022. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått remissen för yttrande och föreslår 

att Umeå kommun yttrar sig enligt nedan. 

 

EU har uppmärksammat brister i genomförande, tillämpning och 

efterlevnad av gällande direktiv och EU har även sett en ökad oro i 

samhället över användning av växtskyddsmedel (dels allmänt beträffande 

deras giftighet och mer specifikt beträffande hotet mot bin, andra 

pollinatörer och biologisk mångfald). EU vill därför beträffande regler för 

användning av växtskyddsmedel åstadkomma en ökad harmoniering 

mellan medlemsländerna och en mer hållbar användning av 

växtskyddsmedel. 

 

EU anger fyra huvudmål med förslaget: 

1. Minska användningen av och riskerna med kemiska 
växtskyddsmedel, öka tillämpningen och efterlevnaden av 
integrerat växtskydd och öka användningen av mindre farliga och 
icke-kemiska alternativ till kemiska växtskyddsmedel. 

2. Förbättra tillgången till övervakningsuppgifter angående 
växtskyddsmedel (spridning, användning, risker och – för att bättre 
kunna mäta framstegen – hälso-och miljöövervakning) 
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3. Mer effektiv och ändamålsenlig politik genom att förbättra 
genomförande tillämpning och efterlevnad. 

4. Främja införande av ny teknik för att minska användning och risker. 
 

Beträffande minskningen av växtskyddsmedelsanvändningen anges att den 

ska vara i storleksordningen 35 %, 50 % eller 65 % fram till 2030 jämfört 

med användningen under åren 2015-2017. Vilket av minskningsmålen som 

ska tillämpas i respektive land ska bero på vilket minskningsarbete som 

tidigare skett i landet, men för EU som helhet finns målet 50 %. 

 

Kraven ska gälla yrkesmässiga användare och avser såväl dokumentation i 

ett nytt separat elektroniskt register över integrerat växtskydd som krav på 

årlig rådgivning och även ökad kontroll av spridningsutrustning inom ramen 

för ett annat elektroniskt register. Kostnader för användare kan avse såväl 

kostnad för rapportering och rådgivning som minskat skördeutfall, men 

avses täckas med stödformer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. 

EU föreslår också förbud mot spridning inom känsliga områden, men här 

finns det redan i Sverige relativt omfattande regleringar. 

 

Ett flertal av de krav som avses införas finns redan i Sverige, men några blir 

nya eller ändras något om EU-förslaget antas. Förutom att kraven på 

minskning är nytt gäller det t ex det elektroniska registret där 

dokumentation ska ske, utökade rådgivningskrav och anmälningskrav för 

överlåtelse eller urbruktagande av spridningsutrustning. 

 

För att uppnå detta vill EU införa en förordning istället för det direktiv som 

funnits sedan 2009. 

 

Med integrerat växtskydd avses alla tillgängliga metoder som motverkar 

utvecklingen av populationer av skadegörare och samtidigt begränsar 

användningen av kemiska växtskyddsmedel till nivåer som är ekonomiskt 

och ekologiskt försvarbara och minimerar riskerna för människors hälsa 

och miljön. Det innebär att man först ska använda icke-kemiska metoder i 

form av främst förebyggande åtgärder som t ex odlingsmetodik, anpassad 

gödsling och bevattning, sortval, skydd av nyttoorganismer och biologisk 

bekämpning (se artikel 13 i förslaget), men även övervaka skadegörare 
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och ta emot rådgivning. Kemisk bekämpning ska vara så specifik mot 

aktuell skadegörare som möjligt, ha så lite bieffekter som möjligt och vara 

så begränsad och varierad så resistens undviks. 

 

Yttrande 

Kommunen tillstyrker förslaget med följande synpunkter. 

 

Sverige har under lång tid vidtagit flera åtgärder för att användningen av 

kemiska växtskyddsmedel ska minskas. Utifrån beslutsunderlaget är det 

dock svårt att avgöra vilket minskningsmål som Sverige kan komma att få 

(35 % eller 50 %) och även att avgöra om minskningsmålet är rimligt och 

möjligt. För Umeås del finns här en mycket liten andel av Sveriges totala 

användning av växtskyddsmedel och i en stor del av lantbruken i  

kommunen används inga eller mycket små mängder växtskyddsmedel. Det 

är troligt att det inte finns så stora möjligheter till ytterligare minskning i 

användandet för de lantbruk som t ex minimerat sitt användande till att 

enbart bekämpa vid vallbrott vart femte år. Kommunen förutsätter därför 

att åtgärderna främst kommer att beröra de som har mer intensiv 

växtskyddsmedelsanvändning. Reglerna bör vara så lätta att tillämpa att de 

tillkommande administrativa bördorna inte blir för tunga. 

 

Det är viktigt att veta vilka som omfattas av reglerna. Definitionen av 

”yrkesmässig användare” bör förtydligas. Nu anges endast (användare) ”i 

sin yrkesutövning”, vilket är ett mycket brett begrepp. Definitionen brister i 

vägledning över om vissa typer av användning ingår i begreppet eller inte. 

Det kan handla om när användaren främst har ett annat yrke/andra yrken 

och användningen i rollen som lantbrukare då sker på en mycket liten del 

av dygnet där det ibland mer kan ses som en hobbyverksamhet. 

 

Användning som sker utan någon som helst vinst och kanske mer på frivillig 

basis kan också ibland riskera att uppfattas som att det ligger utanför 

begreppet. 

 

Det är viktigt att reglerna lätt kan kontrolleras av tillsynsmyndigheter och 

förstås av användare. För att bättre kunna bedöma hur reglerna följs bör 

det, trots att det i de flesta fall kommer att bli fråga om bedömningar i de 

enskilda fallen, ändå tydligt framgå av reglerna exempel på kriterier för att 
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det ska anses att integrerat växtskydd inte används i tillräcklig omfattning 

innan bekämpning sker. 

 

Det bör uppmärksammas att det kan finnas risk för att dokumentation kan 

ske schablonmässigt liksom att de råd som ges från rådgivare kan bli av 

mer övergripande karaktär och tämligen standardutformade så 

bestämmelsens bokstav följs, men det specifika syftet i det enskilda fallet 

går förlorat. Detaljer måste kunna framgå i dokumentationen utan att det 

blir för omständligt att ange dem. 

 

Det ska vara enkelt att både utföra och kontrollera dokumentation. En mer 

specifik styrning av vissa åtgärder inom integrerat växtskydd skulle bättre 

sätta fingret på förbättringsområden för att uppnå målet om minskning av 

användningen. 

 

Dokumentationskraven avser de tillfällen då växtskyddsmedel faktiskt 

används. Men på grund av att förebyggande åtgärder inom det integrerade 

växtskyddet ibland vidtas lång tid i förväg (ibland flera år) kan det dock 

innebära stora problem att avgöra om åtgärderna kommer att innebära att 

växtskyddsmedel alls kommer att användas för aktuell gröda i aktuellt 

område. Det kommer sannolikt att innebära ett behov av 

”överdokumentation” som kommer att kunna innebära merarbete för såväl 

användare som tillsynsmyndighet. I en utvärdering av regelsystemet bör 

det därför läggas särskild vikt vid att sålla fram tillfällen där användning 

skett trots att det kunnat undvikas om lämpliga åtgärder istället vidtagits 

och därefter bör information om de typerna av åtgärder göras tillgängliga 

för såväl användare som kontrollmyndigheter. Det skulle då ge en sådan 

specifik styrning av åtgärder som avses ovan. 

Beslutsunderlag 

Remissen 

MHN 2022-08-28, § 82 

Beredningsansvariga 

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

Beslutet ska skickas till 
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
M2022/01516 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.   
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§ 155 
Diarienr: KS-2022/00615 

Remiss: Arlanda flygplats – en plan för framtiden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande enligt bifogad tjänsteskrivelse med redaktionell 

ändring. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

avslagsyrkande. Se kommunstyrelsens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har getts möjlighet att yttra sig över 

Infrastrukturdepartementets remiss gällande betänkande: Arlanda flygplats 

– en plan för framtiden (Ds 2022:11).  

 

Rapporten lämnar en plan med förslag och bedömningar för utveckling 

samt utökning av Arlanda flygplats. Detta för att säkra tillräcklig 

flygkapacitet i Stockholmsområdet baserat på tillförlitliga prognoser och 

med utgångspunkt från de transportpolitiska- och klimatpolitiska målen 

samt fyrstegsprincipen. Därtill att planen bl.a. ska bidra i omställningen till 

fossilfritt flyg till senast år 2045. 

 

I utredningen beskrivs flygets bidrag som en del i ett välutvecklat, 

tillförlitligt och hållbart transportsystem som i samverkan med andra 

trafikslag ger ett ökat välstånd och högre livskvalité för hela Sverige. Dess 

bidrag till tillgänglighet med tanke på långa avstånd såväl inom som utom 

landet utifrån beroendet av väl fungerande nationella och internationella 

relationer. Arlanda flygplats särställning i Sverige lyfts i detta sammanhang 

och den behöver enligt utredningen utvecklas för att möta framtidens 

behov av en effektiv och hållbar flygtrafik.  

 



Sida 15 av 61 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-10-18 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Situationsbeskrivningen visar att under 2019 hade efterfrågan på inrikes 

flygresor börjat minska och 2020 skedde en kraftig minskning som följd av 

pandemin. Prognoser för flygtrafiken visar på att inrikestrafiken kommer 

att landa på en lägre nivå än före pandemin, medan utrikestrafiken 

snabbare återhämtar sig till nivåer som före pandemin. Prognosen visar 

högre nivåer från ca 2030. Vidare konstateras att det behövs en snabb 

omställning av flyget mot fossilfritt bränsle för att nå beslutade klimatmål.  

I promemorian Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och 

verksamhet, görs bedömningen att Bromma flygplats kan avvecklas i förtid, 

senast 2027 (det nuvarande arrendeavtalet för Bromma löper annars ut 

2038). Därtill att det kommer att finnas ledig kapacitet vid Arlanda flygplats 

under de närmaste åren. I aktuellt betänkande görs liknande bedömningar 

som i rapporten om Bromma men med skillnaden att mer tid behövs för att 

klara omställningen. Varför en stängning förordas ska ske senast 2035 och 

då även behov av ny terminalkapacitet på Arlanda bedöms uppstå.  

 

För att klara omställningen mot fossilfritt flyg, och för att möte framtida 

ökat antal resenärer samt nedläggningen av Bromma, föreslår utredningen 

en lång rad åtgärder, som sammanfattningsvis berör:  

- Stärkt kapacitet på Arlanda och tillhörande luftrum. 

- Lösningar för transport- och infrastrukturförsörjning till och från 

Arlanda. 

- Energiförsörjning av Arlanda och flygtrafiken vid flygplatsen, för att 

möjliggöra fossilfritt bränsle. 

- Insatser för att nedläggning av Bromma och överflyttning av 

trafiken till Arlanda ska kunna vara möjlig.  

- Beredskaps- och totalförsvarsperspektiv. 

En omfattande åtgärdskatalog föreslås där Swedavia bland annat bör 

påbörja planering av utökad kapacitet och ta höjd för förändrat klimat för 

Arlanda flygplats, rationalisera trafikutövningen mellan olika aktörer och 

utreda markområdet vid Bromma flygplats. Regeringen bör bland annat få 

mandatet att pröva miljötillåtligheten för verksamheten vid Arlanda 

flygplats, säkerställa genomförandet av och ansvarsfördela för 

moderniseringen av det svenska luftrummet samt tydliggöra synen 

gällande framtiden för Bromma flygplats. Regeringen bör även tilldela 

Trafikverket uppdraget att löpande följa utvecklingen på marknaden och 

ingå avtal med flygföretag om regelbunden flygtrafik, för de utpekade 
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flyglinjer där det inte finns kommersiella förutsättningar för att fullgöra ett 

minimiutbud av sådan trafik. Trafikverket bör även få i uppdrag att utreda 

behovet av åtgärder för att förstärka kapaciteten i spår- och 

väginfrastrukturen till och från Arlanda.  

 

Förslag till yttrande har tagits fram i samverkan mellan Övergripande 

planering och Näringsliv. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande  

Missiv  

Rapporten: Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11) 

Beredningsansvariga 

Thomas Lundgren, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Redaktionell ändring i yttrandet s 2, första stycket: 

• Ett avgörande villkor för en eventuell nedläggning av Bromma är… 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Planeringsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag med redaktionell ändring enligt ovan. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

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

Nils Seye Larsen (MP) - avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag. 

Reservation  

Nils Seye Larsen (MP) - Miljöpartiet reserverar sig mot Umeå kommuns 

yttrande av två viktiga skäl: 
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1. Umeå kommuns remissyttrande har en total avsaknad av 

klimatkonsekvenser för utbyggnad av Arlanda och effekten av dess 

förväntade ökning av flygtrafik. Vi är flera decennier från reguljär 

flygtrafik utan eller med minimalt CO2-utsläpp. Goda kommunikationer 

är förvisso viktigt, så även satsning på fossilfritt flyg/elflyg, etc. Men 

samtidigt måste en minskning av den sammanlagda flygtrafiken om vi 

ska ha en chans att möta klimatkrisen. Den totala avsaknaden av 

klimathänsyn står i bjärt kontrast till de miljömål som vi antagit. 

2. Umeå kommuns remissyttrande har en total avsaknad av att se till flyget 

som en del av en större infrastrukturell helhet. Det är en väldigt dyr 

satsning, motsvarande en ny bro över Kvarken, samtidigt som det nu 

finns att dessa görs även om Bromma flygplats är kvar i bruk. För att 

säkerställa goda kommunikationer bör prioriteringen för kommunen 

vara tydlig:  

a. Nya Ostkustbanan 

b. Norrbotniabanan 

c. Ny stambana 

Först efter dessa kan en utbyggnad av Arlanda anses relevant. 

Beslutet ska skickas till 
Infrastrukturdepartementet, i.remissvar@regeringskansliet.se och med 

kopia till i.transport.remissvar@regeringskansliet.se.  Ange diarienummer 

I2022/01350.  

   
 

 

 

  

mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 156 
Diarienr: KS-2022/00526 

Svar på revisionsrapport: Granskning av våld i nära 

relationer 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna svar på revisionsrapport i enlighet med förvaltningens förslag.  

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit Ernst & Young i 

uppdrag att genomföra en granskning av kommunens arbete mot våld i 

nära relationer. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2022. Det 

övergripande syftet är att bedöma om kommunstyrelsen samt individ- och 

familjenämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasie- och 

vuxennämnden och äldrenämnden - utifrån lagkrav och 

kommunfullmäktiges handlingsplan – säkerställt en ändamålsenlig styrning 

och uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer.  

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 

syfte är att kommunstyrelserna och nämnderna sammantaget delvis 

säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning. Vidare bedöms 

kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och 

utvärdering av arbetet med kommunens Handlingsplan mot våld. De delar 

ur handlingsplanen som relaterar till våld i nära relationer har inte 

implementerats i kommunen. 

 

Det pågående arbetet beskrivs positivt men med notering om att det krävs 

större krafttag för att prioritera det brottsförebyggande arbetet och 

implementeringen av handlingsplanen. Varken kommunstyrelsen eller 

berörda nämnder har följt upp handlingsplanen mot våld eller de 

prioriterade aktiviteterna relaterade till våld i nära relationer. Detta gäller 

även att handlingsplanen ska följas upp årligen i kommunfullmäktige, 

varvid bedömningen är att kommunstyrelsen brister i sin beredning av 

ärendet. 
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Kommunfullmäktiges Handlingsplan mot våld innehåller direktiv till flera av 

kommunens verksamheter att kartlägga våldet inom sina respektive 

ansvarsområden. Här brister enligt granskningen nämnderna i sin 

efterlevnad av handlingsplanen. Vissa kartläggande aktiviteter har 

genomförts, men någon systematisk återrapportering till UmeBrå har inte 

skett. Detta leder till att det saknas förutsättningar för att göra analys på 

övergripande nivå och identifiera behov av insatser avseende exempelvis 

samverkan och utbildning. 

 

I samband med 2021 års framtagande av den kommunövergripande 

kartläggningen av våldet i Umeå kommun togs tre rekommenderade 

målområden för den fortsatta brottsförebyggande verksamheten fram, 

något som bedöms som en välgrundad väg i det fortsatta arbetet.  

 

Vidare lyfts att kommunstyrelsen och berörda nämnder har säkerställt att 

det finns samverkanskonstellationer och granskningen tyder på att 

deltagande i dessa forum är högt prioriterat inom kommunens 

verksamheter. Bedömningen är att det framför allt inom UmeBrå och 

Centrum mot våld förekommer ett målinriktat och framskridande arbete 

för att motverka både våld i allmänhet och våld i nära relationer specifikt. 

Organiseringen har inte utformats på det sätt som var avsikten när 

Handlingsplan mot våld utarbetades och handlingsplanen har inte 

reviderats.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:  

 

• Säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av 
arbetet utifrån kommunens Handlingsplan mot våld 

• Säkra implementeringen av Handlingsplan mot våld och 
samtliga nämnders efterlevnad 

• Säkerställa att kommunen arbetar i enlighet med 
Handlingsplan mot våld gällande kartläggning av 
våldsproblematiken 

 

Förvaltningens förslag till yttrande 

Kommunstyrelsen delar stora delar av kommunrevisionens slutsatser dels 

när det gäller det starka engagemang som beskrivs i granskningen och att 

det pågår utvecklingsarbeten inom verksamhetsområdet. En omständighet 
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som är viktig att föra fram i sammanhanget är att stora delar av 

genomförandet av handlingsplanen mot våld har skett under de senaste 

årens pandemitid, vilket väsentligt påverkat möjligheterna till ny och 

kraftfull samverkan. Denna omständighet är en bidragande orsak till att 

samverkansstrukturen inte följt den ursprunglige planen och detta har 

även påverkat förutsättningar för vissa aktiviteter, lett till andra 

prioriteringar och även påverkat återrapportering och möjligheten till 

fysiska forum för dialog och fördjupad samverkan.  

 

Rekommendation: Säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och 

utvärdering av arbetet utifrån kommunens Handlingsplan mot våld. Som 

granskningen visar behöver handlingsplanen mot våld revideras. Dels för 

att samverkansstrukturen som beskrivs i handlingsplanen inte följs och inte 

heller bedöms ändamålsenlig och dels då den ledningsstruktur som 

beskrivs i handlingsplanen bör följa kommunfullmäktiges riktlinjer för 

programstyrning. Genom att revidera handlingsplanen mot våld bedöms de 

brister som revisionen påvisat gällande uppföljning, utvärdering, 

återkoppling och ledning kunna avhjälpas.  

 

Rekommendation: Säkra implementeringen av Handlingsplan mot våld 

och samtliga nämnders efterlevnad. Även denna rekommendation löses 

genom att revidera handlingsplanen mot våld och på ett tydligt sätt 

införliva den i ordinarie programstyrning.   

 

Rekommendation: Säkerställa att kommunen arbetar i enlighet med 

Handlingsplan mot våld gällande kartläggning av våldsproblematiken. 

Kommunstyrelsen delar ej revisionens rekommendation. Umeå kommuns 

rapport ”Våldskartläggning 2021” är som undertiteln säger ”En 

övergripande lägesbild över våldet i Umeå. Ett underlag för det fortsatta 

arbetet framåt mot ett Umeå fritt från våld.” Den utgör en ändamålsenlig 

grund för ett gemensamt utvecklingsarbete för att motverka våldet i Umeå 

tillsammans med andra aktörer. Rapporten bör ses som ett pågående 

utvecklingsarbete i dialog mellan kommunala verksamheter och även 

samarbetsaktörer, framför allt polis, region, länsstyrelse, brottsofferjouren 

och kvinno- och tjejjourerna. Det är dock viktigt att säkerställa 

förutsättningar för ett långsiktigt mätsystem. Våldskartläggningen bygger 

på data från andra kommunala undersökningar, framför allt Unga och 
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Jämlika liv samt verksamheternas rapportering. Kvalitén på kommande 

kartläggningsarbete är beroende av att dessa underlag, eller motsvarande, 

är säkrade och fortsätter att utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport om kommunens arbete mot våld i nära relationer  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport om kommunens arbete mot våld i nära relationer  

Beredningsansvariga 

Seth Åberg 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 157 
Diarienr: KS-2022/00499 

Verksamhetsuppföljning KS egna verksamheter jan-

aug 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2022 
för kommunstyrelsens egna verksamheter  

 
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 
perioden januari-augusti 2022.  

 
Ärendebeskrivning  
Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd 

betraktat, ska tre gånger per år lämna underlag till sammanställd 

rapportering till kommunfullmäktige. Rapporten avser perioden jan-aug 

2022 och är upprättad i enlighet med den anvisning kommunstyrelsen 

beslutade vid sitt sammanträde tisdagen den 7 juni.  

 

Rapporteringen innefattar även uppföljning av kommunstyrelsens plan för 

intern styrning och kontroll för perioden januari-augusti 2022. 

  

Beslutsunderlag  
KS Verksamhetsuppföljning jan-aug 2022  
KS uppföljning internkontrollplan jan-aug 2022 
  

Beredningsansvariga  
Sofia Westin, Camilla Högdahl, Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi  
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§ 158 

Diarienr: KS-2019/00166 

Kommunstyrelsens delegering till förvaltningschef 

Samhällsbyggnad 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att delegera beslutanderätt till förvaltningschefen för Samhällsbyggnad 

enligt bilaga daterad 2022-09-26 för de delar som faller under 

kommunstyrelsens ansvar. 

 

att beslut som fattas med stöd av uppdrag enligt 7 kap. 5 och 6 §§ 

kommunallagen ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 2019-01-01. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet finns under tre nämnder; 

kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Under 2019 gjordes en större omarbetning av delegationsordningarna och 

modellen numera bygger på en delegation till förvaltningschefen med 

efterföljande vidaredelegation. Med anledning av att verksamhet finns 

under tre nämnder behövs ett beslut i varje nämnd. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens delegering till förvaltningschef Samhällsbyggnad 2022-

09-26. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Rune Brandt 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Rune Brandt  
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§ 159 

Diarienr: KS-2022/00640 

Utvärdering av ny planeringsprocess - 

sammanställning och förslag till justeringar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utvärdering av planeringsprocessen inför 2023 är avrapporterad 

 

att Umeå kommuns planeringsprocess justeras i enlighet med förslag i 
förvaltningens beslutsunderlag.  

Ärendebeskrivning 

I mars 2020 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för Umeå kommuns 

nya budget- och investeringsprocess. På grund av pandemins inträde våren 

2020 bedömdes det dock inte finnas förutsättningar att implementera den 

nya processen redan hösten 2020. Implementering av Umeå kommuns nya 

planeringsprocess förbereddes därför våren 2021 och skarp 

implementering påbörjades under hösten 2021 och har fortgått sedan 

dess. 

 

I mars 2021 fastställde kommunfullmäktige även riktlinjer för aktiverande 

styrning samt riktlinjer för ägarstyrning. Implementering av dessa riktlinjer 

inleddes parallellt med implementeringen av nya planeringsprocessen 

under våren 2021. 

 

Arbetet med att förändra kommunens planeringsprocess har haft en bred 

och djup förankring där Kommunstyrelsens styrberedning varit djupt 

inbegripna i att ta fram kriterier/principer för den nya processen och 

fortlöpande följt och justerat processens utformning.  I direkt anslutning till 

styrberedningens arbete har ett stort antal informations- och 

förankringsmöten parallellt genomförts under 2019, 2020 och 2021 i 

kommunfullmäktige, nämnder, partigrupper och på olika ledningsnivåer i 

tjänsteorganisationen.  
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För att säkra att planeringsprocessen är ändamålsenlig och motsvarar de 

krav och förväntningar som kommunfullmäktige fastställt ska processen 

årligen utvärderas och vid behov justeras. 

 

Under perioden juni till september 2022 har därför den nya 

planeringsprocessen utvärderats. I bifogat beslutsunderlag redovisas 

resultatet av denna utvärdering samt förslag till justeringar av 

planeringsprocessen.  

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag - Utvärdering och förslag till justeringar av Umeå 

kommuns planeringsprocess 12 september 2022 

Relaterade styrdokument 

Riktlinjer för budget- och investeringsprocess. (KF 2020-12-21 §226) 

Riktlinjer för aktiverande styrning (KF 2021-03-29 §58) 

Riktlinjer för ägarstyrning (KF 2021-03-29 §57) 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Urban Blomdahl 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – att när budgetunderlag skickas för politisk beredning ska 
partierna få ta del av underlag från nämnderna där behov utöver tillväxt 
och demografi framgår. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Ellen Ströms förslag. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 
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§ 160 
Diarienr: KS-2022/00850 

Planeringsprocess inför 2024  

– tidplan, planeringsdirektivets innehåll samt 

agenda Nuläge & framtid 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tidplan för planeringsprocess inför 2024 fastställs i enlighet med 

förslag i bilaga 1.  

 

att stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv ska innehålla 

information och underlag i enlighet med förslag i ärendebeskrivningen  

 

att fastställa innehållet på Nuläge och framtid den 12 december enligt 

förslag i ärendebeskrivningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020 om en ny budgetprocess för 

kommunen. Den nya processen inleds med att Stadsledningskontoret 

uppdaterar senast beslutat planeringsdirektiv med faktaunderlag och 

förslag till totalram och ramtilldelning för nämnder i enlighet med den 

beräkningsmodell kommunstyrelsen fastställde i maj 2021. Därefter bereds 

nämnder och bolag att yttra sig över förslaget, inklusive förslag på 

budgetramar för drift och investeringar, mål och uppdrag.  

 

Förslaget till planeringsdirektivet ska innehålla information och analyser 

inom områden som bedöms viktiga ur planeringsperspektiv. Några av dessa 

underlag och prognoser föreslås också presenteras vid 

planeringsseminarium - Nuläge och framtid den 12 december 2022, dvs i 

början av planeringsprocessen för 2024.   
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Den senast genomförda planeringsprocessen (för 2023) har utvärderats 

och förslag till justeringar har hanterats i KSNAU den 20 september 2022. I 

samband med upprättande av detta ärende har föreslagna justeringar 

inarbetats i planeringsprocessen. En sådan justering är att 

planeringsprocessen nu innefattar att nämnder/bolag ges möjlighet att 

presentera huvuddragen i sina yttranden för KSNAU och besvara eventuella 

frågor.   

 

Under beredningsfasen ska dialog, samordning och samverkan mellan 

kommunens nämnder och bolag möjliggöras. Förutom eventuella beslut i 

senast beslutat planeringsdirektiv, har KSNAU mandat att bedöma och 

bestämma i vilka frågor detta ska ske.  

 

Förslag till tidplan för planeringsprocessen 2022/2023 

Visualisering av planeringsprocessen inför 2024 och förslag till tidplan för 

densamma framgår av bilaga 1.  

 

Förslag till innehåll och bilagor i Stadsledningskontorets förslag till 

planeringsdirektiv för 2024  

Förslaget till planeringsdirektiv som kommunstyrelsen överlämnar till 

nämnder och bolag för yttrande den 6 december föreslås innehålla 

anvisning för yttrande samt information och analyser enligt följande: 

Förslag till underlag samt hur respektive underlag ska hanteras 

Nämnd/bolag bör 

yttra sig över 

underlaget (Ja/Nej) 

Följande underlag föreslås ingå i SLKS förslag till planeringsdirektiv 

för 2024   

Skattesats enligt senaste beslut i KF* Nej 

Grunduppdrag till nämnd enligt senaste beslut i KF* Ja 

Inriktningsmål och program enligt senaste beslut i KF* Ja 

Tilläggsuppdrag till nämnd och bolag enligt senaste beslut i KF* Ja 

Finansiella mål enligt senaste beslut i KF* Nej 

Personalpolitiska mål enligt senaste beslut i KF* Ja 

Utdelning från kommunens bolag enligt senaste beslut i KF* Ja 

Förslag till totalram och nämndsramar drift 2024** Ja 

Förslag till totalram och nämndsramar för investeringar 2024*** Ja 

Följande underlag sammanfattas i SLK:s förslag till 

planeringsdirektiv.  

(Vid behov kan underlaget som helhet utgöra bilaga) 
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Prognos skatter och intäkter  Nej 

Prognos demografi Nej 

Prognos näringslivskonjunktur Nej 

Prognos av bostadsmarknad/bostadsförsörjning Nej 

Prognos arbetsmarknadskonjunktur Nej 

Prognos kompetensförsörjning Nej 

Prognos löneutveckling Nej 

Följande underlag utgör bilagor till SLK:s förslag till 

planeringsdirektiv 
  

Nämndernas utmaningar och möjlighet i 3–5 års perspektiv Nej 

Nuläge nettokostnadsavvikelse Nej 

Nuläge och analys Tillväxt Nej 

Nuläge och analys Klimat Nej 

Nuläge och analys Digitalisering Nej 

Nuläge och analys Social hållbarhet Nej 

Anvisning inför yttrande Nej 

Viktiga datum för 2023–2024 Nej 

Uppföljningsplan för 2024 Nej 

Beskrivning av Umeå kommuns planeringsprocess Nej 

* Planeringsdirektiv och budget 2023 samt plan 2024–2026 (KF 2022-06-20 §123) 

** I enlighet med beräkningsmodell fastställd av KS (KS 2021-05-18 §100) 

***Överlämnas även som separat underlag för att ge nämnderna utökad tid för 

beredning 

 

Förslag till innehåll på Nuläge och framtid - 12 december 2022 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer ska väsentliga 

planeringsförutsättningar i form av prognoser och underlag presenteras för 

kommunfullmäktige, nämnds- och bolagspresidier med flera i samband 

med uppstart av budget- och investeringsprocessen. Detta sker vid ett 

planeringsseminarium den 12 december 2022.  

 

Deltagare vid planeringsseminariet är kommunfullmäktige, presidierna i 

nämnder och kommunala bolagsstyrelser, politiska sekreterare, centrala 

samverkansgruppen (CSG), stadsdirektörens forum (SDF) samt VD-gruppen 

inom Umeå kommunföretag (UKF).  

 

Seminariet föreslås genomföras i digital form. 

 

Innehållet vid planeringsseminariet den 12 december 2022 föreslås 

utformas enligt följande:  
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Tid programpunkt Innehåll 

8.15 Inledning KSO hälsar välkommen 

    Beskrivning av Umeå kommuns planeringsprocess 

    Beskrivning av anvisning för yttrande 

    Beskrivning av innehåll i planeringsdirektiv 

8.35 Nuläge Tillväxt 

  Klimat 

  Social hållbarhet 

  Digitalisering 

9.25 Fika   

9.45 Framtid Prognos demografi 
  Prognos näringslivskonjunktur 

   Prognos bostadsmarknad 

   Prognos arbetsmarknadskonjunktur 

10.50 Bensträckare  

11.00 Forts Framtid Prognos kompetensförsörjning/löneutveckling 

  Prognos ekonomiska förutsättningar  

11.50 Avslutning KSO  

 

Uppdrag om riktade dialoger 

I anslutning till att nämnderna och bolag ges möjlighet att yttra sig över 

förslag till planeringsdirektiv (dvs under perioden december-mars) ska även 

dialog, samordning och samverkan mellan kommunens nämnder och bolag 

möjliggöras. KSNAU har mandat att bedöma och bestämma i vilka frågor, 

hur och med vilken ambition detta ska ske. Detta sker genom att KSNAU 

uppdrar till Stadsdirektör att anordna dialoger mellan enskilda nämnder 

och/eller bolag för att diskutera och föra dialog i särskilda frågor. Slutsatser 

och rekommendationer från eventuella dialoger ska dokumenteras och 

återkopplas till KSNAU inför beslut om överlämning till partipolitisk 

beredning.    

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Tidplan Planeringsprocess ht22-vt23 

 

Beredningsansvariga 

Urban Blomdal, Budgetchef 

Anette Sjödin, Budgetcontroller 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Beslutet ska skickas till 
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§ 161 
Diarienr: KS-2021/00557 

Riktlinjer för politiska sekreterare 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa reviderade riktlinjer för politiska sekreterare. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2005 att avsätta medel för politiska 

sekreterare. I kommunallagen (SFS 2017:725) står att ” Kommuner och 

regioner får anställa politiska sekreterare för att biträda de 

förtroendevalda i det politiska arbetet. Kommunstyrelsen fattade därefter 

beslut om riktlinjer för politiska sekreterare i oktober 2005. 

 

Riktlinjerna har nu inför nästa mandatperiod setts över och reviderats vad 

gäller principer och rutiner kring ekonomi och personaladministration. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för politiska sekreterare i Umeå kommun 

Beredningsansvariga 

Stefan Larsson 

Sofia Westin 

Johan Gammelgård 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Gruppledarna för de politiska partierna 
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§ 162 
Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport augusti 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport augusti 2022 enligt bilaga. 

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 augusti 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

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

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson 
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§ 163 
Diarienr: KS-2022/00821 

Regler för Umeå kommuns elhandel-tillfälligt avsteg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att under en 6 månaders period (t o m 230331) tillåta att frångå de 

strategiriktlinjer för produktionsportföljen som anges under punkt 4.1 i 

Regler för Umeå kommuns elhandel (se bilaga). 

 

att införa ett minimipris för prissäkring av produktion på 25 öre/kWh 

under ovanstående 6 månaders period (t o m 230331)   

 

att inom de därefter kommande 6 månaderna (t o m 230930) successivt 

handla terminssäkringar för att återgå till regelverkets befintliga 

riktvärden. 

Ärendebeskrivning 

I den turbulens som uppstått på elmarknaden under året, har skillnader i 

pris mellan olika elområden stigit mycket kraftigt. En effekt av det har blivit 

att marknaden har fått svårt att prissätta de säkringsprodukter som 

används för att säkra ett pris framåt i tiden. 

 

Den spread som finns mellan köp- och säljkurs har stundtals blivit mycket 

hög. Stundtals har erbjudet pris t ex kunnat ligga på ca 10 öre/kWh för att 

prissäkra produktion en period framåt i elområde SE2, medan priset för att 

prissäkra konsumtion samtidigt varit 60-70 öre/kWh. 

 

För att inte tvingas prissäkra produktionen till orimligt låga nivåer, föreslås 

ett minimipris för prissäkring av produktion på 25 öre/kWh. 

 

Beslutet kan komma att resultera i en lägre andel prissäkring och en högre 

andel rörligt försäljningspris av kommunens ägda andel av produktionen i 

Stornorrfors.  
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Beslutsunderlag 

Regler för Umeå kommuns elhandel 

Beredningsansvariga 

Olof Jansson 

Lena Höök Gustafsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson, Anna-Karin Nilsson 
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§ 164 
Diarienr: KS-2022/00751 

Stiftelsen Helge Lindens minne; 

verksamhetsberättelse, räkenskaper, 

revisionsberättelse 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att bevilja styrelsen för stiftelsen Helge Lindens Minne ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021 i enlighet med revisorernas förslag. 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Stiftelsen Helge Lindens minne har upprättat 

verksamhetsberättelse, räkenskaper och revisionsberättelse 2021. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2021 för Helge Lindens Minne inklusive 

revisionsberättelse 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Västerbottens Museum AB   
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§ 165 
Diarienr: KS-2021/01122 

Motion 34/2021: Arbetsplatsdemokrati - det nya 

demokratiprojektet i Umeå kommun; Jan-Olov 

Carlsson (V), Bore Sköld (V), Lennart Arvidsson (V) 

och Ellen Ström (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 34/2021: Arbetsplatsdemokrati - det nya 

demokratiprojektet i Umeå kommun enligt yttranden från 

personalnämnden och jämställdhetsutskottet. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) och Jan-Olov Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 december 

2021 yrkar Jan-Olov Carlsson (V), Bore Sköld (V), Lennart Arvidsson (V) och 

Ellen Ström (V): 

 

att personalnämnden får ett uppdrag att inleda en process tillsammans 

med de fackliga organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att 

överföra ett reellt inflytande frågor som arbetstid, bemannings- och 

anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Umeå 

kommun 

 

att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera 

områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen 

antagits 
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att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som 

försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat 

dras av effekterna för såväl verksamheten som de anställda. 

 

Personalnämnden har 2022-04-12 och jämställdhetsutskottet har 2022-06-

23 yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-04-12, § 20. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-06-23, § 23. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – Bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om 

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Jan-Olov Carlsson (V) – bifall till motionen 

Tomas Wennström (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att avslå motionen. 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
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Reservation 

Ellen Ström (V) och Jan-Olov Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 166 
Diarienr: KS-2021/01185 

Motion 35/2021: Inför ett individuellt anhörigstöd; 

Veronica Kerr (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 35/2021: Inför ett individuellt anhörigstöd enligt 

jämställdhetsutskottets yttrande. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i januari 2022 yrkar Veronica Kerr 

(KD): 

 

att införa ett individuellt anhörigstöd på max 3000 kronor per år. 

 

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden har 2022-04-27 respektive 

2022-04-28 yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

motionen besvarad. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2022-06-23 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Stadsledningskontoret ställer sig bakom jämställdhetsutskottets yttrande 

och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens protokoll 2022-04-27, § 78  

Äldrenämndens protokoll 2022-04-28, § 48 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-06-23, § 24 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Maja Westling (C) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) och Peder Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

Forsgren (SD) – bifall till motionen 

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

avslå motionen 

Anders Norqvist (L) – att anse motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen mot att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 

Jämställdhetsutskottet 
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§ 167 
Diarienr: KS-2022/00143 

Motion 1/2022: Gör Brinken till park; Davis Kaza 

(AP) och Marika Atlegrim (AP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 1/2022: Gör Brinken till park enligt tekniska nämndens 

yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2022-02-28 yrkar Davis Kaza (AP) 

och Marika Atlegrim (AP): 

 

att fastigheten Umeå 2:1, m.fl., inom Väst på stan i Umeå kommun avsätts 

som parkområde i en ny detaljplan. 

 

Tekniska nämnden har yttrat sig 2022-04-28 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2022-04-28, § 56. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – bifall till planeringsutskottets förslag att avslå 

motionen. 
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Nils Seye Larsen (MP) - återkommer i kommunfullmäktige med yrkanden. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

bifaller planeringsutskottets förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Detaljplan 
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§ 168 
Diarienr: KS-2021/01090 

Fastställande av Planeringsdirektiv och budget 2023 

samt plan 2024‐ 2026 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa beslutet om planeringsdirektiv och budget 2023 samt plan 

2024–2026, enligt fullmäktiges beslut 2022-06-20 §123. 

 

Protokollsanteckning 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Anders Norqvist (L), Veronica Kerr 

(KD) och Lars Forsgren (SD), se kommunstyrelsens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunfullmäktige fattade, 2022-06-20, beslut om 

planeringsdirektiv och budget för 2023 samt plan 2024–2026 (§123). 

Enligt kommunallagen 11:10 skall beslut om budget för kommande år 

fastställas av det nyvalda fullmäktige de år det är valår. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-20, § 123. 

Planeringsdirektiv och budget för 2023 samt plan för 2024–2026. 

Investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026. 

Mark- och exploateringsplan 2023–2026. 

Beredningsansvariga 

Lennart Nilsson 

Lena Höök Gustafsson 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
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Protokollsanteckning 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Anders Norqvist (L) och Veronica 

Kerr (KD) - Våra partier hade ett gemensamt alternativ till budget, mål och 

uppdrag i samband med Budgetfullmäktige den 20 juni. Detta 

budgetalternativ förlorade dock i voteringen i samband med KF-

sammanträdet. Vi kommer därför inte att upprepa våra yrkanden från juni i 

detta sammanhang. Dessa har ju redan fallit en gång, och valresultatet har 

inte förändrat styrkeförhållandena i KF på så vis att det skulle förändra 

vilket budget-alternativ som skulle vinna bifall. Vi vill med denna 

protokollsanteckning markera att vi har en annan uppfattning om hur 

budgeten för Umeå kommun 2023 borde se ut.  

 

Lars Forsgren (SD) - Umeå kommun behöver planera inför de omfattande 

ekonomiska utmaningar som vi står inför under kommande år. Det är 

ytterst av stor vikt att vi ser till att prioritera kärnverksamheterna. Det 

innebär att vi behöver nagelfara kommunens verksamhet för att kunna 

göra besparingar på den mer perifera verksamhet kommunen idag 

bedriver. Av den anledningen är det min mening att planeringsprocessen 

bör utgå från den principen, tillsammans med Sverigedemokraternas 

budgetförslag – som inlämnat juni 2022. 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi   
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§ 169 
Diarienr: KS-2020/00201 

Revidering av riktlinje för planeringsprocess - 

budget och investeringar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna revidering av riktlinje för Umeå kommuns planeringsprocess – 

budget och investeringar 

 

att den reviderade riktlinjen börjar tillämpas från och med hösten 2022, 

dvs inför budgetprocess 2023 som mynnar i beslut om planeringsdirektiv 

och budget för 2024. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

ändringsyrkanden. 

Ärendebeskrivning 

I mars 2020 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för Umeå kommuns 

nya budget- och investeringsprocess. På grund av pandemins inträde våren 

2020 bedömdes det dock inte finnas förutsättningar att implementera den 

nya processen redan hösten 2020. Implementering av Umeå kommuns nya 

planeringsprocess förbereddes därför våren 2021 och skarp 

implementering påbörjades under hösten 2021 och har fortgått sedan 

dess. 

 

I mars 2021 fastställde kommunfullmäktige även riktlinjer för aktiverande 

styrning samt riktlinjer för ägarstyrning. Implementering av dessa riktlinjer 

inleddes parallellt med implementeringen av nya planeringsprocessen 

under våren 2021. 

 

Arbetet med att förändra kommunens planeringsprocess har haft en bred 

och djup förankring där kommunstyrelsens styrberedning varit djupt 

inbegripna i att ta fram kriterier/principer för den nya processen och 
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fortlöpande följt och justerat processens utformning.  I direkt anslutning till 

styrberedningens arbete har ett stort antal informations- och 

förankringsmöten parallellt genomförts under 2019, 2020 och 2021 i 

kommunfullmäktige, nämnder, partigrupper och på olika ledningsnivåer i 

tjänsteorganisationen.  

 

För att säkra att planeringsprocessen är ändamålsenlig och motsvarar de 

krav och förväntningar som kommunfullmäktige fastställt ska processen 

årligen utvärderas och vid behov justeras. 

 

Under perioden juni till september 2022 har därför den nya 

planeringsprocessen utvärderats. 

 

I samband med denna utvärdering har behov av att revidera 

kommunfullmäktiges riktlinje för Umeå kommuns budget- och 

investeringsprocess identifierats.  

 

De justeringar som nu föreslås består av: 

 

• Harmonisering av begrepp i relation till kommunfullmäktiges 
antagna riktlinje för aktiverande styrning (KF 2021-03-29 §58). 

 

• Justering av planeringsprocessens inledning, dvs att processen 
inleds med ett förslag till planeringsdirektiv från 
Stadsledningskontoret baserat på senast fattat beslut i 
kommunfullmäktige uppdaterat med nya prognoser/faktaavsnitt.    

 

• Namnbyte från riktlinje för Umeå kommuns budget- och 
investeringsprocess till det mer rättvisande riktlinje för Umeå 
kommuns planeringsprocess – budget och investeringar.  

 

• Förtydligande avseende nämndernas möjlighet att göra uttag ur 
nämndens fiktiva egna kapital.  
 

• Redaktionella ändringar för att förenkla läsbarhet och tydliggöra 
delmoment i planeringsprocessen.  
 

• Uppdaterad visualisering av Umeå kommuns planeringsprocess 
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Föreslagna ändringar är markerade med gul överstrykning i förslag till 

reviderad riktlinje. Förslag till begrepp/stycken som bör tas bort är 

överstrukna. 

Beslutsunderlag 
Nuvarande riktlinje för Umeå kommuns budget- och investeringsprocess  

(rev KF 2020-12-21 §226) 

 

Förslag till revidering av Riktlinje för Umeå kommuns planeringsprocess – budget 

och investeringar.   

Beredningsansvariga 
Lena Höök Gustafsson 

Urban Blomdahl 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Bore Sköld (V) – Sid 6: meningen som börjar “Sammanställda analyser och 

underlag..” föreslår att dessa presenteras för KF och bolagspresidier i 

samband med uppstart av investerings- och budgetprocessen. Det borde 

vara styrelser. Aktiebolagslagen är tydlig här med att inte skilja på 

ledamöter i en bolagsstyrelse. Vänsterpartiet yrkar att stryka ordet 

“bolagspresidier” till förmån för “bolagsstyrelser”. 

 

Sid 6: stycket som börjar “För att få till stånd..” andra och tredje meningen 

beskriver endast hur nämnderna ska utgå från Stadsledningskontorets 

förslag till drift- och investeringsramar. De borde givetvis tydliggöras att de 

ska yttra sig över själva ramstorleken också. Vänsterpartiet yrkar att stryka 

de två sista meningarna till förmån för: I samband med yttrandet ska 

nämnd beskriva vilka konsekvenser föreslagen budgetram kan få för dess 

verksamhet utifrån behov, tidigare fastställda grunduppdrag och av KF 

andra fattade beslut. Nämnd ska lämna förslag på taxor, avgifter och 

eventuellt förändrad ansvars- och arbetsfördelning. Respektive nämnd ska i 

samråd med Tekniska nämnden utarbeta förslag till investeringar och 

större externa förhyrningar utifrån behov, grunduppdrag, samt av KF andra 
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fattade beslut. Nämnden ska därtill beskriva konsekvenserna av föreslagen 

investeringsram utifrån detsamma. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Skölds (V) förslag. Ordföranden 

finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Utskottet enas därefter om följande redaktionella ändringar: 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott kan, inom ramen för 

eventuell beslutad investeringsreserv ställd till arbetsutskottets styrelsens 

förfogande, besluta om tilläggsanslag till nämnd för investeringsprojekt.  

 

Kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott kan besluta om 

extraresurser i form av tilläggsanslag för olika utvecklingsinsatser och 

projekt. Medlen tas ur de anslag kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förfogar över olika anslag för oförutsedda behov och medelsanvisning ska 

framgå av beslutet. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

ändringsyrkanden. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ellen Ström (V) – Sid 7: meningen som börjar “Sammanställda analyser och 

underlag..” föreslår att dessa presenteras för KF och bolagspresidier i 

samband med uppstart av investerings- och budgetprocessen. Det borde 

vara styrelser. Aktiebolagslagen är tydlig här med att inte skilja på 

ledamöter i en bolagsstyrelse.  

- Vänsterpartiet yrkar att stryka ordet “bolagspresidier” till förmån för 

“bolagsstyrelser”. 

 

Sid 7: stycket som börjar “För att få till stånd..” andra och tredje meningen 

beskriver endast hur nämnderna ska utgå från Stadsledningskontorets 

förslag till drift- och investeringsramar. De borde givetvis tydliggöras att de 

ska yttra sig över själva ramstorleken också. 
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- Vänsterpartiet yrkar att stryka de två sista meningarna till förmån för: I 

samband med yttrandet ska nämnd beskriva vilka konsekvenser föreslagen 

budgetram kan få för dess verksamhet utifrån behov, tidigare fastställda 

grunduppdrag och av KF andra fattade beslut. Nämnd ska lämna förslag på 

taxor, avgifter och eventuellt förändrad ansvars- och arbetsfördelning. 

Respektive nämnd ska i samråd med Tekniska nämnden utarbeta förslag till 

investeringar och större externa förhyrningar utifrån behov, grunduppdrag, 

samt av KF andra fattade beslut. Nämnden ska därtill beskriva 

konsekvenserna av föreslagen investeringsram utifrån detsamma. 

  

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

avslag till Ellen Ströms yrkanden 

Mattias Larsson (C) och Anders Ågren (M) – bifall till näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordnings som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Ellen Ströms yrkanden. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

ändringsyrkanden. 

Beslutet ska skickas till 
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§ 170 
Diarienr: KS-2021/01098 

Antagande: Åtgärdsprogram för Umeå kommuns 

miljömål 2022-2025 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 
att bordlägga ärendet 

Ärendebeskrivning 

Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 har tagits fram 

utifrån de uppdrag kommunfullmäktige gav när miljömålen antogs i 

februari 2020: 

• att ta fram ett åtgärdsprogram för de lokala miljömålen 

• att i åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen avseende 
klimatavsnittet beskriva i vilken takt arbetet behöver genomföras så att 
det sker i enlighet med Parisavtalet. 

 

Åtgärderna i programmet har tagits fram i dialog med berörda 

förvaltningar och kommunala bolag.  

 

En del av Umeå kommuns åtgärder som rör miljö och klimat finns inte med 

i åtgärdsprogrammet. Det beror på att det också finns andra redan 

beslutade dokument och program som också styr kommunens arbete på 

miljö- och klimatområdet. 

 

Grunden för genomförandet av åtgärdsprogrammet är att alla 

verksamheter inom Umeå kommun ansvarar för att ta med åtgärderna i 

programmet in i sin egen verksamhetsplanering. Uppföljning och eventuell 

omarbetning ska ske varje år. Efter 2025 ska miljömålen ses över och vid 

behov uppdateras eller ändras.    

 

Remiss och samrådsredogörelse 

Ett första förslag på Åtgärdsprogram för Umeås kommuns miljömål 2022–

2025 skickades ut på remiss under perioden 2021-12-21 -- 2022-02-28. 
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Samtliga remissynpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse 

tillsammans med en övergripande sammanställning av synpunkterna och 

kommunens kommentarer. Några genomförda ändringar i programmet 

efter remissen:  

• Antalet åtgärder har minskats till färre åtgärder per temaområde för att 
fokusera på åtgärder med störst effekt. 

• Åtgärder har omformulerats för att vara så konkreta som möjligt. 

• Åtgärder för de kommunala bolagens ingår och bolagen anges som 
samarbetspart. 

• Avsnittet ”Skog, stadsträd och klimatet” med kort beskrivning om 
skogens roll för klimatet lyfts ut ur dokumentet. Orsaken är att det är 
ett informationsavsnitt och åtgärdsprogrammet har renodlats för att 
endast innehålla åtgärder. 

 

Följande avsnitt har lyfts ut från dokumentet och kommer redovisas på 

Umeå kommuns hemsida i stället:   

• Hållbarhetsarbete inom Umeå kommunkoncerns bolag och nämnder. 

• Klimatnuläge i Umeå kommun – Det här vet vi om Umeås utsläpp. 

• Scenarier för klimatmålen 

• Utsläpp för Umeå kommunkoncern 

• Metodbeskrivningar 

• Effektbedömning av nuvarande trafikprogram 

• Skog, stadsträd och klimatet 
 

Efter ändringarna finns i den slutgiltiga versionen av åtgärdsprogrammet 

de högst prioriterade åtgärderna med den största bedömda effekten i 

förhållande till uppskattade kostnader. Särskilt stor vikt har fästs vid 

åtgärder för att minska klimatpåverkan. 

Beslutsunderlag 

• Åtgärdsprogram för Umeås kommuns miljömål 2022–2025 

• Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 – 
samrådsredogörelse 

Beredningsansvariga 

Annika Myrén, Övergripande planering 

Katharina Radloff, Övergripande planering 
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Planeringsutskottets beslutsordning 
Tilläggsyrkanden 
Janet Ågren (S) - Att vid den årliga uppföljningen och revideringen av 
Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål komplettera med fler 
åtgärder för att nå högre grad av måluppfyllelse på klimatavsnittet.  
 
Att inom ramen för programstyrningen och den årliga uppföljningen ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att för målområde 4 Klimatneutrala Umeå 
arbeta med dialog och samverkan under året, dels utifrån 
åtgärdsprogrammet men också utifrån omvärldsspaning såväl nationellt 
som internationellt för att kunna öka takten på klimatomställningen.  
 
Att göra en redaktionell ändring under avsnittet ”Så här läser du 
åtgärdsprogrammet” så att det framgår att identifierade åtgärder är de 
som ansetts ge mest effekt under respektive område.  
 
Att göra en redaktionell ändring under avsnittet ”Biologisk mångfald” och 
åtgärden Utreda hur kommunen kan öka andelen ekologiska 
närproducerade livsmedel inom de egna verksamheterna genom Forslunda 
med att lägga till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (Gymnasiet) 
som ansvarig.  
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. Därefter ställer 
ordföranden bifall mot avslag till ovan föreslagna tillägg. Planerings-
utskottet bifaller dessa tillägg.  
 
Särskilt uttalande 
Anders Ågren (M) deltar ej i beslutet. 
  

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Anders Norqvist (L), Veronica Kerr 

(KD) och Nils Seye Larsen (MP) – bordläggning 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och frågar om 

ärendet ska bordläggas eller avgöras idag. Kommunstyrelsen beslutar att 

bordlägga ärendet. 
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§ 171 

Diarienr: KS-2022/00008 

Ny nivå för aktiekapital i Svenska 

Kommunförsäkrings AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att ställa sig bakom att de i bolagsordningen angivna nivåerna för 

aktiekapital förändras i enlighet med beslut fattat av Styrelsen för Svenska 

Kommunförsäkrings AB, dvs nedre och övre nivå ska uppgå till 50 

respektive 200 mnkr.  

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Svenska Kommunförsäkrings AB, SKFAB, har beslutat att de i 

bolagsordning angivna nivåerna för aktiekapital ska förändras. Idag anges 

det att bolagets aktiekapital kan ligga mellan 28 och 112 mnkr. För att 

bereda utrymme för fler nya delägare, vilka har att tillskjuta aktiekapital vid 

inträdet, har styrelsen beslutat höja den nedre nivån till 50 mnkr och den 

övre nivån till 200 mnkr.  

 

SKFAB har under 2021 fastställt ett nytt aktieägaravtal vilket samtliga 

delägare har undertecknat. Av avtalet framgår det vilka beslut som ska 

underställas delägare för att de ska beredas möjlighet att yttra sig före det 

att besluten realiseras. I bilaga 5.1 till aktieägaravtalet finns angivet ett 

antal frågor som kan vara av principiell betydelse eller av större vikt, dvs 

sådana frågor där respektive delägares kommunfullmäktige ska beredas 

möjlighet att yttra sig. Förändring av aktiekapital är en sådan fråga. 

 

Den förändring som styrelsen i SKFAB beslutat om betyder inte att någon 

delägare ska tillföra nytt aktiekapital utan beslutet avser endast att skapa 

utrymme för en eller fler nya delägare i bolaget. Ny delägare ska teckna 

nyemitterade aktier motsvarande deras andel i bolaget i enlighet med 

aktieägaravtalet.   
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Beslutsunderlag 

Skrivelse från Svenska Kommun Försäkrings AB. 

Underskrivet avtal – Svenska Kommunförsäkrings AB. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
roger.nyman@skfab.se 
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§ 172 
Diarienr: KS-2022/00816 

Lån till Röbäcks 4H 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att flytta fram återbetalningsdagen för Röbäcks 4H:s räntefria lån (220 000 

kronor) från 2022-11-26 till 2025-11-30. 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en ny lånehandling med 

framflyttad återbetalningsdag enligt ovanstående. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

avslagsyrkande. 

Ärendebeskrivning 
Röbäcks 4H-gård har funnits sedan mitten av 80-talet och gården 
arrenderar föreningen av Umeå kommun. 4H-gården ska efterlikna ett 
svenskt jordbruk med självhushåll. Ett av 4H-gårdens viktigaste mål är att 
alla på gården ska ta del i de sysslor som förekommer. Barn och ungdomar 
får på så sätt tidigt lära sig att ta ansvar. 
 
Föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet inriktat på djur och 
natur. De erbjuder bland annat ridgrupper, ridlekis, djurfritidsgård, 
djurskötselkurser och sommarläger samt läger på skolornas övriga lov som 
genomförs med många unga ledare. Föreningen bedriver även verksamhet 
för personer med funktionsnedsättning. Veckovis, en vanlig termin, görs 
minst 600 besök på gården räknat på unika personer, främst barn och 
ungdomar. Gården är tillgänglig för besök 7 dagar/vecka året om. 
 
Under sommaren 2018 rådde extrem torka vilket innebar stora problem att 
få tag på foder till djuren. Föreningen fick betala dyrt för felproducerat 
foder som inte gick att använda. Med anledning av det var föreningen i 
akut ekonomisk kris och riskerade konkurs. Kommunfullmäktige beslutade 
att bevilja Röbäcks 4H ett räntefritt lån på 220 000 kr som ska återbetalas i 
november 2022. 
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Under våren 2022 kontaktade föreningen fritidsförvaltningen med 
anledning av att de inte kan betala av lånet på utsatt tid. Röbäcks 4H har 
under ett års tid haft problem med sina hästar vilket lett till oförutsedda 
dyra veterinärkostnader. Med anledning av det har föreningen hamnat i en 
ekonomisk kris. 
 
Fritidsnämnden har därför beslutat föreslå kommunfullmäktige att flytta 
fram återbetalningsdagen för Röbäcks 4H:s räntefria lån från 2022-11-26 
till 2025-11-30. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens beslut 2022-09-21. 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

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

Lars Forsgren (SD) – avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

avslag. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) - För Sverigedemokraterna är likabehandlingsprincipen 

central. Det är viktigt att vi behandlar alla lika och skapar strukturer som är 

enkla att kontrollera och följa upp. Att bevilja lån till föreningar skall inte 

normaliseras och avtal med kommunen bör efterlevas. Med detta som 

grund motsätter vi oss beslutet. 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden 
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§ 173 

Diarienr: KS-2017/00923 

Rättelse: Detaljplan för fastigheten Tomtebo  

1:1 och del av Tomtebo 2:1 inom Tomtebo, Umeå  

kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att plankarta för detaljplan fastigheten Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 

2:1 inom Tomtebo, Umeå kommun, rättas enligt 36 § förvaltningslagen 

(2017:900) där en dubblett av beteckningen f7 ändras till f6. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för fastigheten Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1 antogs 

av kommunfullmäktige 26 augusti 2019, §197. 

 

I aktuell detaljplan skrevs det felaktigt ut en dubblett av beteckning f7 i ett 

egenskapsområde i plankartan där den ena egentligen ska vara beteckning 

f6. Detta fel har tillkommit plankartans antagandehandling. I föregående 

förslag i granskningsskedet var beteckningarna riktigt utlagda.  

 

Eftersom oriktigheten kan upptäckas med normal iakttagelseförmåga  

samt är odiskutabel då det enbart handlar om ett rittekniskt fel bedöms att 

en rättelse av detaljplanen kan göras. Detta innebär att en ny planprocess 

inte behöver inledas.  

 

I 36 § förvaltningslagen (2017:900) anges att beslut som innehåller 

uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, 

räknefel eller liknande förbiseende, får rättas av den myndighet som har 

meddelat beslutet. Eftersom kommunfullmäktige fattade beslutet om 

antagande för denna detaljplan behöver således även beslut som 

verkställer rättelsen fattas av samma instans. 
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För övriga planhandlingar gäller det ursprungliga antagandebeslutet i sin 

helhet. 

Beslutsunderlag 

Rättelse plankarta 

KF-protokoll § 197. 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Detaljplan, Umeå kommun. detaljplanering@umea.se  

Detaljplanering expedierar därefter beslutet till:  

• Sökande  

• Länsstyrelsen  

• Lantmäterimyndigheten 
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§ 174 
Diarienr: KS-2022/00318 

Redovisning av motioner 2022, delrapport 2 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisning av motioner 2022, delrapport 2. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt att 

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Mellan åren 2020 och fram till skrivande stund har 90 motioner lämnats in. 

I bifogad lista återfinns 16 kvarvarande motioner som ännu inte lyfts i 

något av kommunstyrelsens utskott; Tre från 2020, fem från 2021 och åtta 

från 2022. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av motioner 2022, delrapport 2 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
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§ 175 
Diarienr: KS-2022/00045 

Anmälan av delegationsbeslut oktober 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att samtliga beslut som fattas 

med stöd av delegation ska anmälas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2022-09-20 – 2022-10-11  
Delegationsbeslut i personalärenden 2022-06-16 – 2022-09-16 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet med bilaga ska skickas till 
Kerstin D Persson, HR 
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§ 176 
Diarienr: KS-2022/00046 

Anmälningsärenden oktober 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Protokoll 

2022-06-09 Årsstämma Norrbotniabanan  

 

Kurser och konferenser 

Mötesplats Digitala Västerbotten, 14-15 dec Umeå Folkets Hus 

 

   
 

 

 


