
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-04-25 

Kommunfullmäktige 

Tid: Måndagen den 25 april 2022 kl. 09:00-17:40 

Plats: Fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A 

Beslutande: Se separat lista 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Igor Hell (M) och Janet Ågren (S)   
  

 
Sekreterare: Digital signatur     §§ 81-101 
 Tomas Jakobsson 

 
Ordförande: Digital signatur    
 Marie-Louise Rönnmark  
 
Justerare: Digital signatur    
 Igor Hell  
 
Justerare: Digital signatur    
 Janet Ågren  
 

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-04-25 
 
Anslaget har satts upp: 2022-05-03 
 
Anslaget tas ner: 2022-05-25 
Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 
 

Underskrift: Digital signatur 
 Therese Stellén



Närvarologg för ordinarie ledamöter 
Umeå kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 klockan 17:42:46. 

Ledamot Logg 

Marie-Louise Rönnmark ordf. (S) Ankom kl. 09:05 (p2) 

Sven-Olov Edvinsson 1:e vice (C) Ankom kl. 09:05 (p2) 

Jan-Olov Carlsson 2:e vice (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Hans Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Anders Ågren (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Janet Ågren (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Ulrik Berg (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:04, utgår kl. 15:30 (p4), Tommy Strand ers. kl. 15:31 (p4) 

Bore Sköld (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Peder Westerberg (L) Maria Lindvall ers. kl. 09:05 (p2) 

Alice Nikmanesh (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:04, utgår kl. 12:15 (p8), Arvid Lundberg ers. kl. 13:19 (p8) 

Lars-Ivar Nilsson (SD) Ankom kl. 09:06 (p2) 

Tomas Wennström (S) Ankom kl. 09:06 (p2) 

Marianne Löfstedt (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Mikael Berglund (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Robert Axebro (C) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Mattias Sehlstedt (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:04, utgår kl. 14:17 (p16) 

Veronica Kerr (KD) Sven-Åke Granberg ers. kl. 09:06 (p2) till kl. 12:15 (p8), ord. ankom kl. 13:15 (p16) 

Davis Kaza (AP) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Peter Vigren (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04, utgår kl. 15:30 (p4), Jan Lundberg ers. kl. 15:30 (p4) 

Stefan Nordström (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Lena Karlsson Engman (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Ellen Ström (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Moa Brydsten (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Mattias Larsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Anders Norqvist (L) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Igor Hell (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Nils Seye Larsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Åsa Bäckström (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Andreas Lundgren (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04, utgår kl. 17:01 (p7) 

Katrin Larsson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Ari Leinonen (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Elmer Eriksson (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Lasse Jacobson (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Paulina Granberg (S) Andreas Sjögren ers. kl. 09:06 (p2) 

Eric Bergner (C) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Greger Knutsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Karl Larsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Anders Sellström (KD) 
Deltar i upprop 1 kl. 09:04, utgår kl. 15:31 (p4), Sven-Åke Granberg ers. kl. 15:31 
(p4) 

Lennart Arvidsson (V) Johan Stål ers. kl. 10:15 (p3) 

Carin Nilsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Patrik Brännberg (AP) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Marianne Normark (L) Deltar i upprop 1 kl. 09:04, utgår kl. 17:00 (p7) 

Lena Riedl (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Ali Yasin Dahir (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Anna-Karin Sjölander (C) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Mariam Salem (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  



 

Ledamot Logg 

Nasteho Lander (V) Joakim Mäki ers. kl. 09:07 (p2) 

Maria Nilsson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Irma Olofsson (S) Margareta Rönngren ers. kl. 09:08 (p2) 

Kjerstin Widman (M) Åsa Ågren Wikström ers. kl. 09:08 (p2) 

Per-Erik Johansson (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Gudrun Nordborg (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Carinne Sjöberg (L) Ankom kl. 09:08 (p2) 

Gunilla Berglund (M) Tommy Strand ers. kl. 09:08 (p2) till kl. 12:15 (p8), ord. ankom kl. 13:15 (p8) 

Solveig Granberg (C) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Emma Vigren (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Daniell Anderson (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Charlotta Westerlund (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Madelene Nord (M) Mikael Thyni ers. kl. 09:09 (p2) 

Lars Hammarstedt (S) Gunnar Dahlberg ers. kl. 09:09 (p2) 

Helena Smith (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:04, utgår kl. 12:15 (p8), Beatrice Årebrand ers. kl. 13:15 (p8) 

Elin Söderberg (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

Wilmer Prentius (V) Rebecca Sellstedt ers. kl. 09:09 (p2) 

Maja Westling (C) Deltar i upprop 1 kl. 09:04, utgår kl. 15:00 (p17), Fredrik Rönn ers. kl. 15:00 (p17) 

Petter Nilsson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 09:04  

 



Närvarologg för ersättare 
Umeå kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 klockan 17:42:46. 

Ersättare Logg 

* Margareta Rönngren (S) Ankom kl. 09:06 (p2), 

* Andreas Sjögren (S) Ankom kl. 09:06 (p2) 

* Mehrana Bassami (S) Ankom kl. 09:09 (p2), utgår kl. 13:30 (p16) 

* Lennart Holmlund (S) Ankom kl. 09:09 (p2), utgår kl. 14:12 (p16) 

* Gunnar Dahlberg (S) Ankom kl. 09:09 (p2) 

* Beatrice Årebrand (S) Ankom kl. 09:10 (p2) 

* Jan Lundberg (S) Ankom kl. 09:10 (p2) 

* Arvid Lundberg (MP) Ankom kl. 09:15 (p2) 

* Mikael Thyni (M) Ankom kl. 09:09 (p2) 

* Åsa Ågren Wikström (M) Ankom kl. 09:08 (p2) 

* Tommy Strand (M) Ankom kl. 09:08 (p2) 

* Fredrik Rönn (C) Ankom kl. 09:10 (p2) 

* Maria Lindvall (L) Ankom kl. 09:05 (p2) 

* Sven-Åke Granberg (KD) Ankom kl. 09:06 (p2) 

* Johan Stål (V) Ankom kl. 10:15 (p3) 

* Rebecca Sellstedt (V) Ankom kl. 09:09 (p2) 

* Joakim Mäki (V) Ankom kl. 09:07 (p2) 

* Helen Östlund (-) Ankom kl. 09:10 (p2) 

* Marika Atlegrim (AP) Ankom kl. 09:10 (p2) 

* Frank Pettersson (AP) Ankom kl. 09:10 (p2) 
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Övriga deltagare 

Ewa Miller (M), ordförande kommunrevisorerna 

 
Tjänstemän 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
Margaretha Alfredsson, stadsdirektör  
Lennart Nilsson, kommunjurist 
Mattias Mitz, presskommunikatör 
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör, § 88 
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§ 81 

 
Diarienr: KS-2022/00076 

Val av justerare och fastställande av dagordning 
2022-04-25 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till justerare av dagens protokoll utse Janet Ågren (S) och Igor Hell (M) 
 
att digital justering äger rum måndag 2 maj kl. 15.00 
 
att godkänna dagordning för mötet. 

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 82 

 
Diarienr: KS-2022/00264 

Interpellation: Kommer Umeå kommun göra något 
för att stötta bönderna i kommunen? Mattias 
Larsson (C) 

Beslut 
Efter ytterligare inlägg av Mattias Larsson, Hans Lindberg, Maria Nilsson, 
Anders Ågren, Anders Norqvist, Elin Söderberg, Åsa Bäckström, Lars-Ivar 
Nilsson, Petter Nilsson, Anders Sellström, Mikael Berglund, Ari Leinonen 
och Lasse Jacobson beslutar kommunfullmäktige  
 
att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Mattias Larsson (C) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kommer Umeå kommun göra något för att stötta bönderna i kommunen? 
En konsekvens av den oro vi ser i Europa som i närtid kulminerade med 
Rysslands invasion av Ukraina är att priserna på de många varor stigit 
dramatiskt. Inte minst har detta drabbat jordbruket, vi har ju alla kunnat se 
på bensinmackarna hur priset på diesel skjutit i höjden. Men även andra 
insatsvaror för jordbruket har blivit betydligt mycket dyrare, exempelvis så 
har priset på mineralgödsel stigit från 5 till 13 kr/kg samma sak med 
ensilageplast, utsäde och alla andra insatsvaror som också blivit betydligt 
dyrare. Samtidigt som avräkningspriserna inte alls följt med i 
prisutvecklingen. 
 
Situationen är så alarmerande att många lantbrukare nu funderar på att 
lägga ner då man är rädd att kostnaderna för foder och andra insatsvaror 
är högre än vad man tror man får i intäkt när skörden är bärgad eller djuren 
skickas till slakt. 
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De senaste årens pandemi har ju tydligt visat på behoven av en ökad 
självförsörjningsgrad inom många områden inte minst livsmedelsområdet, 
men tyvärr är utvecklingen just nu den motsatta, antalet aktiva jordbrukare 
minskar i rask takt. 
 
Umeå kommun arbetar ju brett med både krisberedskapsfrågor, 
näringslivsutveckling men även det som nu är aktuellt i debatten klimat och 
miljömål. Och inom alla dessa områden så är en levande och växande 
jordbruksnäring jätteviktig. Med aktiva bönder får man: Krisberedskap, 
Näringslivsutveckling samt Miljö- och klimatförbättringar i samma svep! Så 
det ligger ju verkligen i kommunens intresse att lantbruksnäringen i Umeå 
utvecklas. 
 
Väldigt mycket av det som påverkar jordbruket och dess kostnader ligger 
utanför kommunens påverkan men jag tror även Umeå kommun måste 
kliva fram och göra allt vad vi kan för att stötta våra lokala 
livsmedelsproducenter medan tid finns. 
 
Det finns många saker vi kan göra både i det korta som i det långa 
perspektivet för att stötta våra lokala producenter, allt från en ökad volym 
inköp av lokal mat till att i kommande exploateringar säkerställa att 
möjligheterna att bedriva ett aktivt produktionsjordbruk inte försvåras osv. 
 

”Någon landsbygd någonstans kommer alltid producera vår mat! 
Varför inte vår egen? ” Arne Lindström, Röbäck 

 
Mina frågor till Hans Lindberg med anledning av detta är därför: 
1. Delar du min uppfattning om att det lokala jordbrukets betydelse för 

ökad krisberedskap och robusthet har ökat som en konsekvens av först 
pandemin och nu kriget? 

2. Finns det några planer på vad Umeå kommun kan göra för att stötta 
den lokala lantbruksnäringen och därigenom öka vår 
självförsörjningsgrad och krisförmåga? 

 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 
skriftliga svar: 
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Jag vill inleda med att säga att det är otroligt viktigt att vi fortsätter arbetet 
med att stärka det lokala jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Vi 
behöver stärka samhällets krisberedskap på alla fronter. Både för att 
hantera nuvarande kriser och för att vara bättre rustade för framtida kriser.  
 
Jag delar alltså Mattias Larssons uppfattning att det lokala jordbruket har 
en stor betydelse för att samhället ska ha en robust krisberedskap både nu 
och i framtiden. Pandemin och nu kriget kan bara leda till en slutsats. Vi 
behöver fortsätta rusta samhället både nu och på längre sikt.  
 
När jag och kommunens tjänstepersoner pratat med jordbrukare den 
senaste tiden blir det uppenbart att jordbruket står inför en mycket 
allvarlig kris till följd av skenande kostnader för energi, foder och gödsel. 
Här måste staten kliva in, eftersom det rör sig om behov av 
skattereduktioner och direkta stöd med pengar, för att avhjälpa det akuta 
hotet mot jordbruket. Jag kommer att i alla sammanhang det blir möjligt 
lyfta detta med regeringen. Det har redan satts in vissa stödåtgärder och 
aviserats ytterligare. Men jag kommer att vara tydlig med att förmedla 
situationen för Umeås livsmedelsproducenter i alla mina kontakter med 
företrädare för staten.  
 
Kommunen kommer också att fortsätta arbetet med att främja den lokala 
livsmedelsproduktionen genom sina inköp. För att stärka den lokala 
livsmedelsförsörjningen och Umeås hållbara utveckling har vi redan innan 
denna kris varit tydliga med att våra upphandlingar ska premiera 
lokalproducerade livsmedel till kommunens verksamheter. Vi har också 
tillskjutit resurser till upphandlingsenheten för att ge dem bättre 
förutsättningar att förverkliga detta och andra viktiga mål.  
 
Jag vill också rikta en uppmaning till våra medborgare, företag, föreningar 
och andra som är verksamma i vår kommun. Även ni kan göra skillnad. Nu 
är det viktigare än någonsin att köpa lokalproducerad mat.  
 
Kommunledningen och kommunens tjänstepersoner för också löpande 
dialoger med det lokala näringslivet både under kris och normalläge. Under 
pandemin blev dessa samtal av särskild betydelse för att identifiera hur vi 
kunde stötta det lokala näringslivet. Dessa samtal fortsätter och jag 
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kommer att ägna särskilt fokus den närmsta tiden åt just jordbruket för att 
i dialog med våra livsmedelsproducenter se vad kommunen kan göra för att 
bidra för att stötta dem utifrån hur situationen utvecklas.  
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§ 83 

 
Diarienr: KS-2022/00284 

Interpellation: Varför har Umeå högre 
lokalkostnader för äldreomsorg? Marianne 
Normark (L) 

Beslut 
Efter ytterligare inlägg av Marianne Normark, Lena Karlsson Engman, Ellen 
Ström, Carin Nilsson, Lasse Jacobson, Stefan Nordström, Anders Sellström, 
Patrik Brännberg och Ari Leinonen beslutar kommunfullmäktige  
 
att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Marianne Normark (L) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Varför har Umeå högre lokalkostnader för äldreomsorg?  
Umeå har historiskt haft höga kostnader för lokaler i äldreomsorgen än 
jämförbara kommuner. Förklaringarna har varit många genom åren men 
problemet kvarstår. Gapet i kostnader har minskat och det beror säkert på 
att Umeå minskat servicenivån (ribban är högre för att få plats på särskilt 
boende). Till detta även en ökning i demografin som innebär att kostnaden 
slås ut på fler + 65.  
 
Som illustrationer bifogas 2 diagram som hämtats ur Kolada. 
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Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Hans Lindberg: 
1. Vad beror det på att Umeå kommun har så höga lokalkostnader för 

äldreboende? 
2. Jobbar kommunen på frågan att minska kostnaderna? 
 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande överlämnar 
besvarandet till Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens 
ordförande som lämnar följande skriftliga svar: 
 
Svar på fråga 1 
Umeå kommun har relativt sett fler personer i omsorgsboende än 
jämförbara kommuner. Detta beror enligt uppgift på ett större inslag av 
demenssjukdomar, stroke och förhöjd fallrisk hos våra äldre men också 
utifrån politiska ambitioner på en god servicenivå.  
 
Trenden avseende lokalkostnader är nedåtgående men då nya boenden 
öppnas, nu senast Nordstjärnan och Lundagård, uppstår 
trappstegseffekter. Lokalförsörjning och dess kostnadsutveckling är ett 
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långsiktigt, strategiskt arbete. För 2021 sjunker kostanden åter, till 6 216kr/ 
invånare 65+.  
 
Historiskt har kommunen endast haft ca 1/3 egenägda boenden, men att 
inte äga visar sig över tid bli mer kostsamt. Det illustreras av grafen nedan 
hämtad ur SKRs rapport ”Äga eller hyra verksamhetslokaler”  
 

 
 
De standardexempel SKR använder redovisas nedan. I kommunens kostnad 
ingår även underhåll.  
 
Om vi ersätter SKRs schablonsiffror med kommunens egna 
produktionskostnader för de två sist uppförda boendena Lundagård och 
Nordstjärnan kan vi konstatera att Umeå kommuns kostnad är lägre. 
Lundagårds produktionskostnad blev knappt 120 Mkr, färdigställd 2019 och 
Nordstjärnan 109 Mkr färdigställd 2017.  
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Det är viktigt med en helhetssyn på kommunens kostnader för 
äldreomsorg. Umeå kommun har arbetat aktivt med att utveckla lokaler 
som stödjer god och effektiv drift. Det är också viktigt vi har platser så att 
medicinskt färdigbehandlade inte blir kvar inom vården då merkostnaden 
då är ca. 6000 kr/ dygn utifrån betalningsansvar till regionen. 
 
Svar på fråga 2 
Ja, kommunen arbetar aktivt för att sänka kostnader, även om vårt 
huvudfokus är att skapa goda livsvillkor för våra äldre. Trenden visar att 
kostnaderna sjunker.  
 
Bland de aktiviteter som genomförts/ pågår kan nämnas: 
 
Kommunen har förtydligat sin organisation, med ett samlat ansvar för 
lokalförsörjningen under Tekniska nämnden för att få ett tydligt fokus på 
lokalförsörjning och lokalkostnader.  
 
Äldrenämnden har sänkt sin servicenivå till motsvarande större städer och 
arbetar kontinuerligt med sin lokalförsörjningsstrategi där ett antal 
förändringar skett senaste åren, bl a har beslut om att avveckla otidsenliga 
servicehusplatser. 
 
KF beslutade ifjol i samband med budgetfullmäktige att uppdra till TN i 
dialog med ÄN att utreda alternativ för framtiden. Den utredningen är nu 
är klar och antal vårdplatser och strategi för uppförande hanteras i 
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utredningen. För att skapa goda ekonomiska 
förutsättningar/kostnadseffektivitet och rådighet föreslås att de 
tillkommande objekten under planeringsperioden utföras och förvaltas i 
Umeå kommuns egen regi.  
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§ 84 

 
Diarienr: KS-2022/00285 

Interpellation: Är löneläget för vårdbiträden okej? 
Åsa Bäckström (V) 

Beslut 
Efter ytterligare inlägg av Åsa Bäckström, Tomas Wennström, Jan-Olov 
Carlsson, Anna-Karin Sjölander, Carin Nilsson, Davis Kaza, Ellen Ström, 
Veronica Kerr, Patrik Brännberg och Robert Axebro beslutar 
kommunfullmäktige  
 
att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Åsa Bäckström (V) 
följande interpellation till personalnämndens ordförande. 
 
Är löneläget för vårdbiträden okej? 
Löneutvecklingen för personalgruppen vårdbiträden i Umeå kommun har 
de senaste 6 åren varit svag. Medelmånadslönen ligger enligt den senaste 
lönekartläggningen som presenterades för personalnämnden på endast 21 
846 kronor. Detta är inräknat visstidsanställda. Siffrorna för enbart 
tillsvidareanställda är lite högre, med en medellön på 22 493 kronor. 
 
Vid en jämförelse med medellöner för tillsvidareanställda från 2015 är 
detta en ökning på endast 1 245 kronor per månad för hela den 
sexårsperioden. Det innebär en årlig nominell löneutveckling på två 
hundralappar - mindre än en procent. Det är långt från industrimärkets 
snitt på drygt två procent och skulle innebära en reallöneminskning för en 
enskild. Om vi tittar på medianlönen under samma period är resultatet 
ännu dystrare. Medianlönen för ett vårdbiträde i äldreomsorgen var 2015 
på 21 100 kronor, och är 2021 på 21 502 kronor – en ökning med endast 
402 kronor för de sex åren. 
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En del kan förklaras av nyanställningar och personalomsättning. Men det är 
samtidigt anmärkningsvärt att yrkesgruppen som helhet har haft en så svag 
löneutveckling. Vid jämförelser med andra yrkesgrupper i kommunen 
sticker vårdbiträden ut – även jämfört med de yrken som 
personalfunktionen konstaterat har haft en dålig och ojämställd 
löneutveckling. För dessa yrken har det formulerats en åtgärdsplan, där 
flera miljoner ska investeras årligen. Ingenting sådant har upprättats för 
vårdbiträden.  
 
Faktum är att vårdbiträden är Umeå kommuns sämst betalda 
personalgrupp. Det tycker Vänsterpartiet är ett dåligt sätt belöna de som 
slitit i äldreomsorgen under pandemin. 
 

 
 
Med anledning av detta ställer Vänsterpartiet följande frågor: 
1. Varför har löneutvecklingen för vårdbiträden i Umeå kommun varit så 

dålig? 
2. Tycker Socialdemokraterna att detta är okej? 
3. Om inte, hur planerar man komma till rätta med det? 
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Tomas Wennström (S), personalnämndens ordförande lämnar följande 
skriftliga svar:  
 
Låt mig börja med att berätta att personalnämnden vid vårt senaste möte 
fick en redovisning av den senaste lönekartläggningen i Umeå kommun. 
Den visar sammanfattningsvis att kvinnors löner har ökat ytterligare i 
förhållande till männen. År 2020 var kvinnors löner i förhållande till mäns 
löner 103 procent. I år har kvinnors löner ökat till 104,3 procent i 
förhållande till männen. Det fullt rimligt och har flera orsaker. För det 
första är Umeå kommun en kvinnodominerad organisation och betydligt 
fler kvinnor än män har en längre arbetslivserfarenhet. För det andra har vi 
äntligen kommit ikapp vad gäller det ”lika lön för lika arbete”. För det 
tredje, tror jag utan att ha några statistiska belägg för det, att allt fler 
kvinnor har en högre utbildning och därför får alltmer kvalificerade 
anställningar. Det här gäller övergripande i Umeå kommun. 
 
Men för att svara på Åsas mer specifika fråga om löneutvecklingen för 
vårdbiträden. Den förklaras främst av att det är ett relativt stort antal 
outbildade vårdbiträden som rekryterats de senaste sex åren. Vid 
lönekartläggningen 2015 fanns 606 vårdbiträden anställda. Medianlönen 
var då 19 984 kr. Vid lönekartläggningen 2021 fanns 1095 vårdbiträden 
anställda och medianlönen är 21 030 kr. 
 
Det innebär att antalet vårdbiträden under de senaste sex har ökat med 
489, 80 procent. Majoriteten av dessa är unga outbildade vårdbiträden 
vilket gör att lönen hamnar på Kommunals avtalsområde lägsta lön. Denna 
är i år 2021: 19 550 kr. 
 
När det gäller vårdbiträden och yrkesområden inom vård- och omsorg och 
äldreomsorg har Umeå kommun en tydlig strategi: Utbildning, kompetens 
och erfarenhet ska löna sig. Det är något som vi också överens om med de 
fackliga organisationerna. Lönemässigt görs därför skillnad på outbildade 
vårdbiträden, utbildade vårdbiträden och undersköterskor. 2021 är lägsta 
lön, nyutbildade utan erfarenhet, för grupperna följande: 
 
Outbildade vårdbiträden 19 550 
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Utbildade vårdbiträden 20 900 
Undersköterskor 22 300 
 
Det är viktigt att göra skillnad lönemässigt utifrån utbildnings- och 
kompetensnivå för att uppnå professionalitet och kvalitet i 
verksamheterna. Signalerna är tydliga från medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor och sjuksköterskor att allt fler outbildade inom vård- och 
omsorg minskar kvaliteteten och ökar arbetsbelastningen på 
undersköterskor och sjuksköterskor avsevärt. Därav är det strategiskt 
viktigt att skapa incitament för att motiverade outbildade vårdbiträden att 
utbilda sig. Lönen är ett sådant incitament. Detta är också en strategi i 
HÖK, Huvudöverenskommelse, mellan SKR och Kommunal där en satsning 
på undersköterskor varit tydlig de senaste fyra åren. Undersköterskor har 
tydligt prioriterats jämfört med vårdbiträden inom HÖK. 
 
2021 är medianlönen följande för grupperna: 
Vårdbiträden särskilt boende 21 700 
Undersköterskor 27 865 
 
Det finns inte någon exakt statistik förd för utbildade vårdbiträden. Det 
beror på att det ännu inte är klarlagt vilka utbildningar som kvalificerar för 
godkännande av utbildat vårdbiträde. Det kan dock konstaterats att 
medianlönen för utbildade vårdbiträden är ca 24 000 kr, 2 300 högre än 
outbildat vårdbiträde. 
 
Det är förklaringen på Åsas första fråga om löneutvecklingen för 
vårdbiträden. 
 
Vad gäller den andra frågan om vi socialdemokrater tycker det är okey, vill 
jag säga att vi, som är ett parti som har en nära samverkan och dialog med 
de fackliga organisationerna, är väldigt lyhörda för deras krav och önskemål 
om att erfarenhet, utbildning och kompetensutveckling i yrket ska löna sig. 
Vad gäller den tredje frågan Umeå kommuns framtida lönestrategi, så 
beslutade personalnämnden vid vårt senaste möte, att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en långsiktig femårs-plan för vår framtida lönestruktur 
och strategi. Det ska naturligtvis göras i nära samråd med de fackliga 
organisationerna. 
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§ 85 

 
Diarienr: KS-2022/00287 

Interpellation: Avbryt vänortssamarbetet med ryska 
staden Petrozavodsk; Anders Ågren (M) 

Beslut 
Efter ytterligare inlägg av Anders Ågren, Hans Lindberg, Maria Nilsson, 
Patrik Brännberg, Marie-Louise Rönnmark, Sven-Olov Edvinsson, Jan-Olov 
Carlsson, Anders Norqvist och Nils Seye Larsen beslutar 
kommunfullmäktige  
 
att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Ågren (M) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Avbryt vänortssamarbetet med ryska staden Petrozavodsk 
Rysslands pågående anfallskrig mot den demokratiska och självständiga 
staten Ukraina innebär att den fria världen måste ta ställning. I stort som 
smått. Det görs också på många håll, bl.a. genom omfattande sanktioner 
mot Ryssland och olika former av stöd till Ukraina. 
 
För tre veckor sedan lämnade jag in en motion med förslaget att Umeå 
kommun ska avbryta vänortssamarbetet med den ryska staden 
Petrozavodsk. Likaså anser vi moderater att kommunen ska sluta 
medfinansiera informationskontoret SKBIC i Petrozavodsk. 
 
Men eftersom det kan ta ganska lång tid för en motion att beredas och 
komma upp till beslut – ibland ett år eller längre – så väljer jag att även 
lyfta denna angelägna fråga till fullmäktige genom en interpellation. 
Kommunfullmäktige i Robertsfors och Lycksele har agerat snabbt och 
resolut, och i politisk enighet beslutat att avbryta sina vänortssamarbeten 
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med ryska kommuner. Vi ser för övrigt liknande ageranden i andra delar av 
Sverige. 
 
Att säga upp samarbetet är en tydlig markering om att vi inte accepterar 
det anfallskrig som Ryssland gör sig skyldig till. Ryssland har också den 
senaste tiden öppet hotat såväl Finland som Sverige. Vi i Sverige hotas 
uttryckligen med politiska och militära konsekvenser om vi som nation 
skulle välja att ansluta oss till exempelvis försvarssamarbetet Nato. 
 
Det går inte längre att försvara eller motivera ett samarbetsprojekt som 
inbegriper en nation, en diktatur, som så uppenbart hotar den fria världen. 
 
Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför: 
1. Delar du min uppfattning att Umeå kommun ska avbryta 

vänortssamarbetet med Petrozavodsk? 
2. Är du beredd att avbryta Umeå kommuns medfinansiering av projektet 

och kontoret Swedish Karelian Business and Information Center i 
Petrozavodsk? 

 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 
skriftliga svar: 
 
Jag vill inleda med att säga att Umeå kommun står bakom det Ukrainska 
folket och deras rätt till demokrati och självbestämmande. Vi kräver att den 
ryska regimens brutala och folkrättsvidriga krigföring ska upphöra.  
 
Därför har Umeå, för att svara på Anders Ågrens första fråga, fryst 
vänortssamarbetet med Petrozavodsk och återkallat den inbjudan som gått 
ut till vänorterna inför högtidsdagen för Umeås 400-årsjubileum. Det är en 
av flera markeringar mot den ryska regimens brott.  
 
Vad gäller Anders Ågrens andra fråga är det korta svaret ja. Jag har därför 
agerat för att medfinansieringen av projektet Swedish Karelian Business 
and Information Center i Petrozavodsk ska avbrytas snarast möjligt.  
 
Låt mig utveckla lite om det sagda. Det är fullmäktiges presidium som 
ansvarar för våra vänortssamarbeten och det är alltså fullmäktiges 
presidium och ordförande som fattat beslut om att frysa/pausa 
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samarbetet. Min uppfattning är att presidiets agerande har varit resolut 
och avspeglat vårt gemensamma ställningstagande mot den ryska regimens 
brutalitet.  
 
Det bör betonas att samarbetet har handlat om humanitära insatser och 
mellanfolkligt utbyte - och inte stöd till den ryska staten. Men i detta läge 
behöver trycket på Ryssland som helhet öka och därför har samarbetet 
frysts. 
 
Presidiets agerande följer också Östersjöstaternas råd:s rekommendation 
om att frysa samarbeten med ryska städer. Fullmäktiges ordförande 
agerade också omedelbart i samband med krigsutbrottet, i de 
internationella sammanslutningar där hon företräder Umeå, för att reagera 
mot det ryska våldet. Bland annat genom Union of Baltic Cities (UBC) där 
hon medverkat till att samarbetet med ryska städer har frysts.  
 
Vad gäller Swedish Karelian Business and Information Center i 
Petrozavodsk så finansieras det av Umeå kommun tillsammans med Region 
Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten. Jag har agerat för Umeå 
kommuns räkning för att finansieringen ska avbrytas så snart som möjligt. 
Jag har kontakt med regionen och Länsstyrelsen för att se till att 
avbrytandet sker enhälligt och så snabbt som möjligt.  
 
Slutligen vill jag säga att vi inte har något otalt med civilbefolkningen och 
frihetssökande ryssar i Petrozavodsk. Vi står också upp för det ryska folkets 
rätt till demokrati och frihet från en totalitär och våldsam regim. Men 
utifrån denna regims brutala och folkrättsvidriga krigföring måste trycket 
på Ryssland öka och vara enhälligt. 
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§ 86 

 
Diarienr: KS-2022/00290 

Interpellation: Pengar till ett förstärkt föräldrastöd; 
Veronica Kerr (KD) 

Beslut 
Efter ytterligare inlägg av Veronica Kerr, Andreas Lundgren och Gudrun 
Nordborg beslutar kommunfullmäktige  
 
att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Veronica Kerr (KD) 
följande interpellation individ- och familjenämndens ordförande. 
 
Pengar till ett förstärkt föräldrastöd 
I den budget som Kristdemokraterna förhandlade fram i höstas och som 
vann majoritet i riksdagen finns 500 miljoner kronor avsatt för att stärka 
upp kommunernas familjestödsprogram. Stödet betalas löpande ut av 
Skatteverket med en tolftedel av summan varje månad tillsammans med 
de kommunala skattemedlen. Under innevarande år innebär det ca 1,3 
miljoner kronor mer och för kommande år ca 2,6 miljoner. Pengarna 
betalas ut automatiskt, men kommer inte med särskilda krav om att de ska 
gå till specifikt föräldrastödsprogram vilket gör att det finns en risk för att 
pengarna inte går till det de är menade.  
 
Kristdemokraterna har flera gånger lyft behovet av stöd till familjer och 
föräldrar vars barn är placerade enligt LVU. Beskedet vi har fått att Umeå 
numera har en nyetablerad enhet för föräldrastöd är därför mycket 
glädjande. Det är dock oklart om det är tillräckligt eller om stödet kommer 
de som verkligen har behov av det till del. Därför blir det än viktigare att 
verksamheter som arbetar med föräldrastöd tar del av de riktade medel 
som finns. 
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Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 
1. Hur säkerställer du att dessa medel kommer att användas till 

föräldrastöd?  
2. Till vilka föräldrar vänder sig föräldrastödsenheten??  
 
Andreas Lundgren (S), individ- och familjenämndens ordförande lämnar 
följande skriftliga svar: 
 
Veronica Kerr (KD) har i en interpellation ställt två frågor till mig. Här följer 
svar på dessa frågor. 
 
Svar på fråga 1 
Det är viktigt att inledningsvis klargöra att de medel interpellanten ställer 
frågor om inte handlar om ett riktat statsbidrag till socialtjänsten. Utan det 
är ett generellt statsbidrag i storleksordningen 100 miljoner kronor för 
2022 som kommunerna erhåller i via kommunalekonomiska 
utjämningssystemet. I och med att det är ett generellt statsbidrag så har 
kommunerna självbestämmande rätt över hur medlen hanteras. 
I likhet med andra generella statsbidrag kommer dessa medel in centralt i 
Umeå Kommun och nettot av utjämning tillsammans med skatteintäkterna 
finansierar de ekonomiska ramar som nämnderna får av 
kommunfullmäktige. Nämnden har fått en tilldelad budgetram för året av 
kommunfullmäktige i juni 2021 och har utifrån det fastställt en budget i 
november 2021. Nämnden kommer under året att fortsätta att bygga upp 
föräldrastödet till föräldrar med placerade barn i enlighet med tidigare 
fattade beslut och planering. 
 
Svar på fråga 2 
Föräldrastödsenhetens uppdrag är att möta föräldrar under placering men 
även efter placering då barnet flyttat hem eller bor kvar i familjehemmet. 
Syftet är att föräldrastödsenheten ska möjliggöra för fler barn att kunna 
komma tillbaka hem till sina föräldrar. I det här uppdraget är det viktigt att 
föräldrarna får uttrycka vilka delar men vill arbeta med och att de är 
delaktiga. Insatsen avser inte endast barn boendes i familjehem utan 
insatsen kan även beviljas när barnet/den unge bor i HVB, SIS eller 
kommunens eget ungdomsboende. 
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Verksamheten ska ge barnen förutsättningar för goda uppväxtvillkor 
oavsett om de flyttar hem eller bor kvar i familjehemmet samt arbeta för 
att minska risken för sammanbrott under placering. I uppdraget ingår också 
att öka möjligheterna för familjehemmen att fullfölja det uppdrag de fått, 
samt att barnen ska vara trygga i sin placering medan föräldrastödsarbetet 
pågår. 
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§ 87 

 
Diarienr: KS-2022/00354 

Interpellation: Arbetsmiljön inom socialtjänsten i 
Umeå; Anders Norqvist (L) 

Beslut 
Efter ytterligare inlägg av Anders Norqvist, Tomas Wennström, Davis Kaza, 
Anna-Karin Sjölander, Igor Hell, Gudrun Nordborg, Anders Ågren och Patrik 
Brännberg beslutar kommunfullmäktige  
 
att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Norqvist (L)  
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Arbetsmiljön inom socialtjänsten i Umeå 
I Västerbottenskuriren från onsdag 6 april går att läsa att tre höga chefer 
inom socialtjänsten i Umeå har lämnat tillbaka sitt arbetsmiljöansvar till 
individ- och familjenämnden. Detta är en exceptionell åtgärd som 
naturligtvis kräver omedelbara åtgärder. 
 
Dock visar det sig i den riskbedömning av fysisk, organisatorisk och social 
arbetsmiljö (dnr IFN-2022/00076-1) som genomförts att ”flera av riskerna 
varit kända av kommunledning, förvaltning och huvudskyddsombud sedan 
2019 kopplat till ordförandes ledarskap och har eskalerat under 2021” 
(ordagrant ur del av riskbedömningen). 
 
Trots att riskerna ska ha varit kända för kommunledningen sedan tre år 
tillbaka så blev inte KSNAU (kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsutskott) informerade förrän den 1 mars i år. 
 
Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Hans Lindberg: 
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1. Vilka inom kommunledningen fick information om riskerna 2019? 
2. Vilka åtgärder vidtogs när riskerna blev kända för kommunledningen 

2019? 
3. Hur har åtgärderna som vidtogs 2019 följts upp fram till idag? 
4. Vad är din uppfattning om varför inte åtgärderna resulterat i någon 

förbättring från 2019 fram till idag? 
 
Hans Lindberg (S) överlämnar besvarandet till Tomas Wennström (S), 
personalnämndens ordförande som lämnar följande skriftliga svar: 
 
Svar på fråga 1  
Under hösten 2019 fick individ- och familjenämnden uppdrag av 
näringslivs- och arbetsutskottet (KSNAU) att presentera besparingsåtgärder 
för att åstadkomma en budget i balans. I samband med det fick jag, som 
företrädare för majoriteten i budgetberedningen, information vid ett möte 
att det hade uppstått oro och missnöje bland chefer hur nämnden hade 
hanterat förvaltningens förslag och hur ordförande i nämnden hade uttryck 
sig om besparingsförslagen.  
 
Svar på fråga 2 
Den situation som uppkom 2019 handlade alltså om den 
arbetsmiljösituation som hade uppstått i samband med individ - och 
familjenämndens beslut och uttalande kring resursprioriteringar och 
besparingar. Därefter har nämnden vidtagit åtgärder för att skapa 
förutsättningar för ökad tillit och ömsesidig förståelse i rollfördelningen 
mellan politiskt ansvariga i nämnden och chefer. Det är viktigt att 
poängtera att reglementet föreskriver att varje nämnd är ansvarig för sin 
egen nämnds verksamhet och har det operativa arbetsmiljöansvaret. 
Under 2022 har externt stöd anlitats för att ytterligare belysa roller och 
ansvarsfördelning efter det fokus som varit på socialtjänsten under 2021. 
Men det senare rör helt andra saker än det budgetarbete som jag 
informerades om 2019. 
 
Svar på fråga 3  
Arbetet, som inleddes 2019 och 2020, har sedan följts upp med 
skyddsombud 2021. Nämnden och IFO-utskott utvärderar efter varje 
sammanträde sin dialog med förvaltningen. Från och med hösten 2021 har 
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jag i egenskap av personalnämndens ordförande, tillsammans med IFN:s 
ordförande, haft en fortlöpande dialog med HR-direktör, förvaltningschef, 
verksamhetschefer och huvudskyddsombud.  
  
Svar på fråga 4  
De åtgärder som nämnden vidtagit är kopplade till ett antal risker i 
arbetsmiljön som framkommit i verksamheten myndighetsutövning. 
Nämnden har fått information om returneringen av arbetsmiljöansvaret 
och en särskild handlingsplan är upprättad och åtgärder sker kopplat till 
detta under 2022. En särskild arbetsgrupp arbetar nu med denna 
handlingsplan. Förutom politiska representanter från nämnden, 
socialdirektör, så ingår jag som personalnämndens ordförande tillsammans 
med vice ordförande, stadsdirektören, HR-direktören, arbetsmiljöstrateg 
och huvudskyddsombud i arbetsgruppen. Nu pågår ett omfattande arbete 
med olika workshops och utbildningsinsatser om individ-och 
familjenämndens roll, ansvar och samspel mellan nämndspolitiker och 
chefer.   
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§ 88 

 
Diarienr: KS-2021/00238 

Årsredovisning 2021, ansvarsfrihet, 
resultathantering och ombudgetering investeringar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 705 mnkr varav Umeå 
kommuns resultat ingår med 484 mnkr 

att ersätta Umeå kommunföretag AB med 10,2 mnkr för ökade 
nettokostnader i kollektivtrafiken 2021  

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 405 mnkr, varav 
jämförelsestörande poster 134 mnkr  

att fastställa Umeå kommuns årsredovisning för år 2021  

att fastställa reservering till resultatutjämningsreserv med 251 mnkr 

att fastställa årets balanskravsresultat till 233 mnkr 

att kommunstyrelsen och övriga styrelser, nämnder och övriga 
förvaltningsorgan samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för förvaltning 2021 

att de nämnder som omfattas av fiktivt eget kapital och som redovisar en 
positiv budgetavvikelse exklusive pandemins effekter, tar med sig dessa 
överskott till sitt ’eget kapital’, totalt 144,7 mnkr 

att nämnder som omfattas av fiktivt eget kapital, och som redovisar 
negativ budgetavvikelse exklusive pandemins effekter, inte tar med sig 
dessa underskott till sitt ’eget kapital’, totalt -55,6 mnkr 

att med ovanstående förslag på hantering av över- och underskott för 
2021 anses för- och grundskolenämndens hemställan att ta med den del 
av statsbidraget Skolmiljarden som inte kunnat nyttjas under 2021, 
motsvarande 2,1 mnkr, beviljad 
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att ombudgetera totalt 319,5 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 
2021 till investeringsbudgeten för 2022, enligt bilaga 

att ombudgetera totalt 519,0 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 
2021 till investeringsplanen för 2023 (KF 20210621), enligt bilaga 

att ombudgetera totalt 48,6 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 
2021 till investeringsplanen för 2024 (KF 20210621), enligt bilaga 

att beslutet om investeringsbudget 2023, plan 2024-2026 ska innefatta 
ombudgeteringar 

I beslutet om ansvarsfrihet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 
48 § kommunallagen (2017:725) har rätt att delta i beslut om 
ansvarsfrihet. 

Ärendebeskrivning 

Beslut 2022-04-12 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 
ekonomistyrning via ’fiktivt eget kapital’ och återkomma med ett förslag 
innan 2022 års bokslut. 
 
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 
investeringarna utifrån de förseningar som uppstått under pandemin och 
återkomma med förslag på hantering inför 2023 års budget- och 
investeringsprocess för budgetåret 2024. 
 
I kommunstyrelsens årsredovisning redovisas ett positivt resultat för 
kommunkoncernen som uppgår till 705 mnkr (miljoner kronor). 
Kommunens resultat uppgår till 484 mnkr, vilket är en ökning med 123 
mnkr i jämförelse med föregående år.  
 
Året och fjolåret har präglats av coronapandemin, men i olika utsträckning, 
vilket medfört konsekvenser för jämförelsen med föregående år och 
budget. I redovisat resultat finns jämförelsestörande poster med netto 
cirka 134 mnkr (205 mnkr). Fördelningen av dessa framgår av not 4, 
Jämförelsestörande poster. 
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Umeå kommun finansierar kollektivtrafiken. 2021 har medfört ökade 
nettokostnader för kollektivtrafiken, främst som en effekt av pandemin. 
Kommunen behöver därför ersätta Umeå kommunföretag AB med 10,2 
mnkr utöver tidigare beslutat anslag 2021, för ökade nettokostnader för 
kollektivtrafiken. 

Reservering till RUR 

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 484 mnkr. 
Reservering till resultatutjämningsreserv föreslås med 251 mnkr, vilket 
innebär ett balanskravsresultat på 233 mnkr. Den maximala reserveringen 
till RUR som kommunen får göra år 2021 är 251 mnkr. I och med detta har 
kommunen satt av maximalt till RUR; 813 mnkr (10% av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 2021). 

Bedömning god ekonomisk hushållning 

I kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer om budget- och 
investeringsprocessen framgår riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv. Där definieras god ekonomisk 
hushållning och beskrivs hur god ekonomisk hushållning ska uppnås för 
Umeå kommun: ”God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens 
finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs 
långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter 
sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsmässiga mål och 
finansiella mål för kommunen. Några kommunkoncernövergripande 
finansiella mål har inte satts upp i ”Planeringsförutsättningar, budget och 
investeringar för 2021”. Kommunfullmäktiges mål följs upp av styrelse och 
nämnder i årsredovisningen. 
 
Av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål bedöms ett vara helt uppfyllt 
och övriga fyra vara delvis uppfyllda för 2021. Av kommunfullmäktiges 
personalpolitiska mål bedöms ett inte vara uppfyllt och tre vara delvis 
uppfyllda. Av kommunfullmäktiges tre finansiella mål kan måluppfyllelsen 
för målet om låneskuldens utveckling inte bedömas under 2021 då något 
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delmål för året inte är uppsatt. Målen om självfinansieringsgrad och 
resultatmålet uppnås. 
 
För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges 
fastställda definition ska kommunens finansiella och verksamhetsmässiga 
mål uppnås. Kommunstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående att 
god ekonomisk hushållning delvis nås för kommunen för helåret 2021. 

Fiktivt eget kapital 

Årets resultat innebär en budgetavvikelse på 405 mnkr. Av det utgör 
styrelse och nämnders budgetavvikelse 178 mnkr och resterande 227 mnkr 
avser skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunalekonomisk 
utjämning. Avvikelserna utgår från de budgetramar fullmäktige fastställt.  
 
Styrelse och nämnder, förutom valnämnden och gemensamma nämnder 
med andra kommuner, har ett fiktivt eget kapital. Vid årets början uppgick 
styrelse och nämnders fiktiva egna kapital till 533,9 mnkr.  
 
I samband med verksamhetsuppföljningen har tre nämnder begärt extra 
justering av fiktivt eget kapital utöver budgetavvikelsen för 2021.  
 
Tekniska nämnden hemställer att nämndens underskott om -25,3 mnkr 
avskrivs med hänvisning till extraordinära kostnader utom nämndens 
kontroll kopplat till väder. 
 
Fritidsnämnden hemställer att nämndens underskott om -7,7 mnkr 
avseende effekter av covid-19 avskrivs.  
 
För- och grundskolenämnden hemställer att nämnden får ta med den del av 
statsbidraget Skolmiljarden (riktade insatser för att minska effekterna av 
pandemin) som inte kunnat nyttjas under 2021, motsvarande 2 075 tkr.   
 
I samband med verksamhetsuppföljningen har nämnder och styrelse 
uppskattat pandemins ekonomiska effekter 2021. Sammantaget har 
pandemin haft en positiv ekonomisk effekt på kommunen på totalt 208,4 
mnkr, främst på grund av höga statsbidrag, minskad efterfrågan på 
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verksamhet samt förskjutningar i investeringar. Utifrån kommunstyrelsens 
ställningstagande om att ingen nämnd ska vara vinnare eller förlorare på 
grund av pandemin föreslås att de ekonomiska effekter som hänförs till 
pandemin inte överförs till fiktivt eget kapital, varken positiva eller 
negativa.  
 
Utifrån att pandemin också har försvårat arbete med omställning och 
effektivisering under 2021 föreslås att nämnder som redovisar ett 
underliggande underskott (budgetavvikelse exklusive pandemins effekter) 
inte behöver ta med sig de underskotten till fiktivt eget kapital. Detta berör 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden.  
 
Förslaget på över- och underskottshantering 2021 är i linje med hur det 
hanterades förra året, och innebär att styrelse och nämnders fiktiva egna 
kapital ökar med 144,7 mnkr och uppgår därefter till totalt 678,5 mnkr. I 
detta har för- och grundskolenämndens hemställan att få ta med den del 
av statsbidraget Skolmiljarden som inte kunnat nyttjas under 2021, 
motsvarande 2,1 mnkr beaktats. Dessa kvarvarande medel ingår i den 
positiva budgetavvikelse som nämnden föreslås få ta med till fiktivt eget 
kapital. Eventuellt nyttjande av eget kapital ska lyftas till kommunstyrelsen 
för beslut enligt kommunens riktlinjer för budget- och investeringsprocess. 

Ombudgetering investeringar 

Kommunens investeringsbudget uppgick till 1 495,8 mnkr 2021. Utfallet 
blev 630,3 mnkr. Styrelse och nämnder begär att inom 
investeringsbudgeten ombudgetera totalt 887,1 mnkr av kvarvarande 
medel till åren 2022–2024. Orsaken beror på förseningar i en del projekt 
bland annat till följd av överprövningar samt Corona-pandemin.  

För tekniska nämnden överstiger föreslagen ombudgetering vad som 
återstår inom beslutad investeringsram för 2021 d v s om föreslagen 
ombudgetering beviljas uppstår en negativ budgetavvikelse avseende 
investeringar för tekniska nämnden. Orsaken består främst i att två 
avslutade projekt har stora negativa budgetavvikelser, Lundåkern (-34,5 
mnkr) och Katamarankajen (-7,7 mnkr). 
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Under de senaste två åren har volymen ombudgeteringar ökat på grund av 
förseningar och överprövningar. Investeringsbudgeten bör därför anpassas 
till tidsmässiga förskjutningar. Därför föreslås ombudgeteringar ske till 
2022, 2023 och 2024, i stället för som tidigare, enbart till nästkommande 
år. Kommande beslut om investeringsbudget 2023, plan 2024–2026 ska 
även det innefatta ombudgeteringar.  

Tekniska nämndens framställan om ombudgeteringar utgår från av 
nämnden nedbruten investeringsbudget. Stadledningsledningskontorets 
förslag till beslut utgår från beslutad nivå enligt kommunfullmäktiges beslut 
men överensstämmer med tekniska nämndens framställan. Det är enbart 
aggregeringsnivå som skiljer sig åt. 

Beslutsunderlag 
Umeå kommuns årsredovisning 2021 
Förändring fiktivt eget kapital styrelse och nämnder år 2021 
Förslag till ombudgetering av investeringsmedel till 2022–2024 - 
sammanställning samtliga projekt  

Beredningsansvariga 
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 
Malin Westerberg Blom, redovisningschef 
Dan Gideonsson, ledningskoordinator 
Urban Blomdahl, budgetchef 
Anette Sjödin, controller 
 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson föreslår redaktionell ändring i 
tabell 25, där budgetavvikelser för 2021 fått felaktiga plus- och 
minustecken. 
 
Yrkanden 
Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell 
ändring samt följande två tillägg:  
 
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 
ekonomistyrning via ’fiktivt eget kapital’ och återkomma med ett förslag 
innan 2022 års bokslut. 
 



Sida 32 av 58 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 
investeringarna utifrån de förseningar som uppstått under pandemin och 
återkomma med förslag på hantering inför 2023 års budget- och 
investeringsprocess för budgetåret 2024. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell 
ändring. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 
tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell ändring. 
 
Bifall mot avslag till Janet Ågrens (S) två tilläggsyrkanden. Ordföranden 
finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller de två tilläggen. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Veronica Kerr (KD) - att hanteringen med eget fiktivt kapital avslutas med 
omedelbar verkan. 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till Veronica Kerrs yrkande. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 
arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Föredragande:  
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör  
Ewa Miller (M), ordförande kommunrevisionen. 
 
Följande yttrar sig:  
Hans Lindberg, Patrik Brännberg, Anders Ågren, Bore Sköld, Anders 
Sellström, Davis Kaza, Mattias Larsson, Anders Norqvist, Nils Seye Larsen, 
Petter Nilsson, Åsa Bäckström, Tomas Wennström, Janet Ågren och Maja 
Westling.  
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Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Bore Sköld (V), Anders Sellström 
(KD), Davis Kaza (AP), Mattias Larsson (C), Anders Norqvist (L), Nils Seye 
Larsen (MP), Petter Nilsson (SD), Janet Ågren (S) och Maja Westling (C) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anders Sellström (KD) med instämmande av Davis Kaza (AP) - att 
hanteringen med eget fiktivt kapital avslutas med omedelbar verkan. 
 
Patrik Brännberg (AP) - att kommunstyrelsen och övriga styrelser, 
nämnder och övriga förvaltningsorgan samt enskilda förtroendevalda i 
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för förvaltning 2021. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag (undantaget eget fiktivt 
kapital). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Bifall till kommunstyrelsens förslag gällande eget fiktivt kapital mot 
Kristdemokraternas m.fl. förslag om att avsluta hantering av eget fiktivt 
kapital med omedelbar verkan. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Bifall mot avslag till att kommunstyrelsen och övriga styrelser, nämnder 
och övriga förvaltningsorgan samt enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltning 2021. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. I beslutet om ansvarsfrihet 
deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen 
(2017:725) har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet. 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder för beslut om ombudgeteringar och förändring fiktivt 
eget kapital.  
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§ 89 

 
Diarienr: KS-2022/00250 

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stöcke 
13:7 m.fl. inom Stöcke, Umeå kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta detaljplanen för del av fastigheten Stöcke 13:7 m.fl. inom Stöcke, 
Umeå kommun.  
 
att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten till att omfatta 
hela planområdet. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i 
form av småhusbebyggelse och att säkerställa att utveckling sker med 
hänsyn till befintlig by- och bebyggelsestruktur samt naturmiljön. Syftet 
med planen är också att säkerställa infrastruktur i form av gata, VA och 
dagvattenhantering. 
 
Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, 5 
november 2020 för del av fastigheterna Stöcke 13:7, Stöcke 5:12 och 
Stöcke 10:2. Planen har handlagts med ett så kallat utökat förfarande. 
Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 
statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 
Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 5 – 26 mars 2021 samt 
granskning under tiden 24 november – 15 december 2021. Av de 
synpunkter som har inkommit under samråds- och granskningstiden har en 
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande upprättats av Umeå 
kommun, Detaljplanering. 
 
Under samråd och granskning inkom bl.a. yttranden som rörde behovet av 
förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 523. Detta 



Sida 35 av 58 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

kan inte regleras inom ramen för planarbetet, men det har tagits upp som 
en punkt i planbeskrivningen att de kumulativa effekterna av en ökad 
exploatering i detta område kommer att kräva åtgärder på vägen. I 
granskningen inkom även synpunkter på hur planen ska kunna ansluta till 
framtida bostadsområden och de släpp som ansluter till den planerade 
gatan har reviderats något. Även redaktionella ändringar och 
förtydliganden i genomförandebeskrivningen har gjorts. 
 
Detaljplanen följer i grunden översiktsplanens intentioner. Detta då 
förtätningen sammanfaller med den strukturella grundtanken gällande 
byar i tillväxtstråk i översiktsplanens bebyggelsescenario för hållbar tillväxt. 
Antagande av detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige med 
anledning av att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas till 
att omfatta planområdet.   

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
VA-utredning 
Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 
Daniel Lindström, övergripande planering 
 
Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen och utöka verksamhetsområdet. 

 
Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund, Davis Kaza, Ulrik Berg, Eric Bergner, 
Maria Nilsson, Mattias Sehlstedt, Nils Seye Larsen och Anders Norqvist. 
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Yrkanden 
Mikael Berglund (S), Davis Kaza (AP), Ulrik Berg (M), Eric Bergner (C), 
Maria Nilsson (SD), Mattias Sehlstedt (V), Nils Seye Larsen (MP) och 
Anders Norqvist (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Detaljplan, Umeå kommun. detaljplanering@umea.se   
Detaljplanering expedierar därefter beslutet till:  
• Sökande  
• De med kvarstående synpunkter  
• Länsstyrelsen  
• VAKIN 
 
 
 
  

mailto:detaljplanering@umea.se
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§ 90 

 
Diarienr: KS-2022/00244 

Exploateringsavtal för Stöcke 13:7 m.fl. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna exploateringsavtal med Johan Anundsson och Elin 
Johansson samt Stöckebygdens utveckling ekonomiska förening 
berörande detaljplan för Stöcke 13:7 m.fl. enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
En ny detaljplan för del av fastigheten Stöcke 13:7 m.fl. inom Umeå 
kommun (BN-2018/02317) har tagits fram och ska antas. Syftet med 
detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för 
småhusbebyggelse och därtill nödvändig infrastruktur. Möjlighet för 
avstyckande av 12 nya småhustomter skapas. Planområdet är planerat att 
anslutas till kommunalt vatten- och spillvattenledningar. Det är enskilt 
huvudmannaskap inom detaljplanen, d.v.s. gator och anläggningar ska 
skötas av de som bor där och inte av kommunen.  
  
Detaljplanen är framtagen av två olika privata exploatörer. 
Exploateringsavtalet är tecknat för att säkra ett effektivt och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet 
innebär i stora drag att exploatörerna åtar sig att bygga ut en ny lokalgata 
med tillhörande gatubelysning samt anordningar för gatans avvattning, 
samt bilda samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning för 
anläggningarnas förvaltning.  
 
Mark och exploatering har inhämtat en säkerhet från exploatörerna som 
motsvarar kommunens beräknade självkostnad för att bygga ut 
anläggningarna i det fall exploatören inte skulle fullgöra sina åtagande av 
någon anledning.  
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Eftersom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är tänkt att 
utökas i samband med detaljplanens antagande så ska detaljplanen upp för 
antagande i kommunfullmäktige, vilket innebär att exploateringsavtalet 
också ska beslutas i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal med Johan Anundsson och Elin Johansson samt 
Stöckebygdens utveckling ekonomiska förening berörande detaljplan för 
Stöcke 13:7 m.fl. 

Beredningsansvariga 
Helen Nilsson, Mark och exploatering 
Anna Löfqvist, Mark och exploatering 
 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet. 
 
Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund och Ulrik Berg. 
 
Yrkanden 
Mikael Berglund (S) och Ulrik Berg (M) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Anna Löfqvist, Mark och exploatering   
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§ 91 

 
Diarienr: KS-2022/00313 

Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten – uppsamlingsärende 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att utvidga verksamhetsområde för vatten och/eller spillvatten för 
fastigheterna listade under berörda fastigheter.  

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Umeå kommuns VA-grupp sammanträder regelbundet och bereder 
aktuella exploateringsärenden vilka utgörs av förhandsbesked, 
nybyggnadskartor eller anslutning av redan befintligt bebyggd fastighet 
som har för avsikt nyttja allmänna vattentjänster. Va-gruppen består av 
representanter från Miljö- och hälsoskydd, Detaljplanering och Vakin. VA-
gruppen utreder om fastigheten i fråga har rätt att nyttja allmänna 
vattentjänster och föreslår om behov av anses föreligga att 
fastigheten/delar av fastigheten införlivas i verksamhetsområde för vatten 
och/eller spillvatten. Behandlade ärenden är inkomna under 2021. 
 
Bedömning 
Om en fastighet med tilltänkt eller befintlig bebyggelse uppfyller rekvisiten 
för rätten till allmän vatten- och spillvattenförsörjning föreslår VA-gruppen 
att verksamhetsområde för de aktuella vattentjänsterna ska utvidgas för 
fastigheten in fråga. Bedömningen utgår från Lagen om allmänna 
vattentjänster samt grundar sig i Umeå kommuns policydokument och en 
samhällsekonomisk analys.   
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Berörda fastigheter 
Följande fastigheter eller delar av fastigheter föreslås efter beredande i VA-
gruppen att införlivas i verksamhetsområde för vatten och/eller spillvatten: 
 
Skravelsjö 4:20 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Sävar 1:7 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Innerkasamark 6:29 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Degernäs 51:16 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Degernäs 51:15 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Innertavle 4:26 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Innertavle 4:27 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Skravelsjö 5:22 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Stöcke 9:41 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Stöcke 12:36 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Hissjön 6:4 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Ström 3:7 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Täfteå 8:65 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Täfteå 8:64 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Djäkneböle 2:31 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Djäkneböle 14:2 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Degersjön 2:3 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Degernäs 3:32 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Bjännsjö 1:56 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Sörfors 1:38 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Sörfors 5:4 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Sävar 18:19 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Hössjö 1:8 – Verksamhetsområde för endast vatten. 
Sävar 1:7 - Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Överboda 27:11 - Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Yttertavle 12:1 - Verksamhetsområde för spill och vatten. 
Röbäck 25:6 - Verksamhetsområde för endast vatten. 
Röbäck 25:19 - Verksamhetsområde för endast vatten. 
Röbäck 27:20 - Verksamhetsområde för endast vatten. 
Röbäck 27:28 - Verksamhetsområde för endast vatten. 
Röbäck 27:19 - Verksamhetsområde för endast vatten. 
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Se bilaga för karta och motivering för respektive fastighet. 

Beslutsunderlag 
220401.VA-gruppens förslag till beslut för utvidgande av VO 2021 

Beredningsansvariga 
Hanna Jonsson, övergripande planering 
John Eklund, Vakin 
Henrik Axelsson, Detaljplanering 
Erik Nilsson, Miljö- och hälsoskydd 
 
Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att utvidga verksamhetsområdet.  
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Mattias Larsson, Anders Sellström och 
Mikael Berglund. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C) och Anders Sellström (KD) – Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
VAKIN 
Detaljplanering 
Miljö- och hälsoskydd 
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§ 92 

 
Diarienr: KS-2022/00318 

Redovisning av motioner 2022, delrapport 1 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisning av motioner 2022, delrapport 1. 

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. 
Trots en väsentlig högre beredningstakt jämfört med tidigare är det fem 
motioner i bilagd lista som inte kommer att hålla kravet på beslut inom ett 
år från det att motionen väcktes. I tabellen nedan redovisas antal inkomna 
och kvarvarande motioner fördelade efter år, samt antal motioner som 
hanterats i kommunstyrelsen och finns i kö till kommunfullmäktige. 
 

År Antal 
inkomna 
motioner 

Antal kvarvarande 
motioner 

Varav antal hanterade 
motioner i KS som köar 
till KF 

2022 6 6  
2021 36 24 10 
2020 42 3  
Summa 84 33 10 

Beslutsunderlag 
Redovisning av motioner 2022, delrapport 1. 

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 
 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Gudrun Nordborg, Marie-Louise 
Rönnmark och Åsa Bäckström.   
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.  
 
 
 
  



Sida 44 av 58 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 93 

 
Diarienr: KS-2022/00272 

Fyllnadsval: Ledamot i för- och 
grundskolenämnden; Jessica Åberg (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen  
 
att till ledamot i för- och grundskolenämnden utse ersättare Lisa Stolt (V). 

Ärendebeskrivning 
Vid sitt sammanträde 2022-03-28 beviljade kommunfullmäktige Jessica 
Åberg (V) entledigande från uppdraget som ledamot i för- och 
grundskolenämnden. Dagens beslut innebär att uppdraget som ersättare 
blir vakant tills vidare. 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lisa Stolt 
För- och grundskolenämnden 
Lönesupport, Troman 
Peter Bergman 
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§ 94 

 
Diarienr: KS-2022/00306 

Avsägelse: Ersättare i individ- och familjenämnden 
och kommunfullmäktige Ahmed Hersi (-) (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att bevilja Ahmed Hersi (V) begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i individ- och familjenämnden 
 
att bevilja Ahmed Hersi (V) begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen  
 

att till ny ersättare i individ- och familjenämnden utse Kenneth Ögren (V). 

Ärendebeskrivning 
Ahmed Hersi (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
individ- och familjenämnden. 
 
Under pågående fullmäktigesammanträde inkommer Ahmed Hersi (V) med 
en begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kenneth Ögren  
Ahmed Hersi 
Individ- och familjenämnden 
Lönesupport, Troman   
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§ 95 

 
Diarienr: KS-2022/00336 

Avsägelse: Ersättare i fritidsnämnden Jasmine 
Johansson (MP) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bevilja Jasmine Johansson (MP) begärt entledigande från uppdraget 
som ersättare i fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Jasmine Johansson (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
fritidsnämnden. 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Jasmine Johansson 
Fritidsnämnden 
Lönesupport, Troman 
Peter Bergman 
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§ 96 

 
Diarienr: KS-2022/00374 

Avsägelse: Ersättare i tekniska nämnden Irina 
Enbuska von Schantz (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Irina Enbuska von Schantz (V) begärt entledigande från 
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden 

Ärendebeskrivning 
Irina Enbuska von Schantz (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden. 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Irina Enbuska von Schantz 
Tekniska nämnden 
Lönesupport, Troman 
Peter Bergman 
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§ 97 

 
Diarienr: KS-2022/00383 

Avsägelse: Ledamot i Umeå Energi AB, Umeå Energi 
Elhandel AB, Umeå Energi Sol, Vind och Vatten samt 
Umeå Energi Umenet AB; Shahla Gullviva Shadman 
(V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Shahla Gullviva Shadman (V) begärt entledigande från 
uppdraget som ledamot i Umeå Energi AB, Umeå Energi Elhandel AB, 
Umeå Energi Sol, Vind och Vatten samt Umeå Energi Umenet AB. 

Ärendebeskrivning 
Shahla Gullviva Shadman (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Umeå 
Energi AB med dotterbolag. 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Shahla Gullviva Shadman 
Umeå Energi, Birgitta Josér 
Lönesupport, Troman 
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§ 98 

 
Diarienr: KS-2022/00127 

Anmälningsärenden 2022-04-25 

Inkomna motioner 
Motion 7/2022: Kräv rätt till heltid vid upphandlingar; Åsa Bäckström (V) 
och Bore Sköld (V). Diarienummer: KS-2022/00322 

Revisionsrapporter 
Granskning av kommunens lokalförsörjning. Kortrapport. Diarienummer: 
KS-2022/00359  

Nämndernas internkontrolluppföljning januari-december 2021 
Diarienummer: KS-2021/00293-66 

Internkontrollplaner 2022 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Diarienummer: KS-2021/01140 
 
Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2021  
Beslut äldrenämnden § 42. Diarienummer: KS-2021/00016-12 

Beslut 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-02-23 § 25 - Ändrad utbredning av 
stadsdelsområdena Rödäng och Haga. Diarienummer: KS-2022/00364         
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§ 99 

 
Diarienr: KS-2021/00516 

Motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar; 
Maria Nilsson (SD), Lars-Arne Ivert (SD) och Petter 
Nilsson (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar besvarad 
enligt fritidsnämndens yttrande. 
 
Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen (se reservationstext under 
beslutsordning). 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-05-31 yrkar Maria Nilsson 
(SD), Lars-Arne Ivert (SD) och Petter Nilsson (SD): 
 
att Umeå kommun verkar för att tillhandahålla en motorgård där 
ungdomarna kan mötas. 
 
att Umeå kommun verkar för att stödja bilburna ungdomar att starta upp 
en förening. 
 
Fritidsnämnden har 2021-11-24 yttrat sig och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens protokoll 2021-11-24, § 75.  
Motionen. 
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Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben 
 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att anse 
motionen besvarad). 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Lars Forsgren (SD) – bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 
anse motionen besvarad 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 
arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad. 
 
Reservation 
Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 2022-03-28 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen på grund av tidsbrist. 
 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 2022-04-25 
Följande yttrar sig: Lars-Ivar Nilsson, Patrik Brännberg, Ari Leinonen och 
Hans Lindberg. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Lars-Ivar Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Patrik Brännberg (AP) – Bifall till att-sats 1 och att anse att-sats 2 besvarad. 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall till 
motionen mot Arbetarpartiets förslag om att bifalla att-sats 1 och att anse 
att-sats 2 besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.  
 
Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. Motorintresserade 
ungdomar har länge ignorerats och Sverigedemokraterna har länge 
förespråkat bättre inkludering även av motorsporten. Vi menar att 
kommunen måste vara ledande för att nå dessa ungdomar och vill se ett 
självklart bifall på denna motion. 

Beslutet ska skickas till 
Maria Nilsson 
Petter Nilsson   
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§ 100 

 
Diarienr: KS-2021/00518 

Motion 15/2021: Åtgärder mot antisemitismen i 
Umeås skolor; Björn Kjellsson (L) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 5/2021: Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor 
enligt för- och grundskolenämndens och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens yttranden. 
 
Reservation 
Anders Ågren, för Moderaterna och Anders Norqvist, för Liberalerna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till 
motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Björn Kjellsson (L): 
 
att ge skolnämnderna i uppdrag att kartlägga antisemitismen i Umeås 
skolor. 
 
att ge skolnämnderna i uppdrag att ta fram konkreta åtgärdsförslag, 
baserade på resultatet i rapporten. 
 
att uppdragen redovisas i kommunfullmäktige. 
 
För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen. Stadsledningskontoret ställer sig 
bakom de båda skolnämndernas förslag. 

Beslutsunderlag 
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Motionen 
För- och grundskolenämndens protokoll 2021-09-23, § 81 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2021-09-21, § 93 

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson  
 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Peder Westerberg (L), Mattias Larsson (C) och Anders Ågren (M) – Bifall 
till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Anders Norqvist (L), Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD) och Lars 
Forsgren (SD) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen) mot 
bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Anders Norqvist (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 
 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 
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Följande yttrar sig: Carinne Sjöberg, Daniell Andersson, Davis Kaza, Peter 
Vigren, Moa Brydsten, Veronica Kerr, Arvid Lundberg, Maja Westling, Lena 
Riedl, Lars-Ivar Nilsson, Solveig Granberg, Gudrun Nordborg, Anders 
Norqvist, Nils Seye Larsen, Karl Larsson, Robert Axebro och Anders Ågren. 
 
Yrkanden 
Daniell Andersson (V), Peter Vigren (S), Moa Brydsten (S), Arvid Lundberg 
(MP), Gudrun Nordborg (V) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Carinne Sjöberg (L), Davis Kaza (AP), Veronica Kerr (KD), Maja Westling 
(C), Lena Riedl (M), Lars-Ivar Nilsson (SD), Solveig Granberg (C), Anders 
Norqvist (L), Robert Axebro (C) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 33 ja-röster mot 30 nej-röster och 2 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Reservation 
Anders Ågren, för Moderaterna och Anders Norqvist, för Liberalerna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till 
motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
För- och grundskolenämnden  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 
 
  



Voteringslista nr. 1 
Umeå kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 klockan 14:58:39. 
16 Motion 15/2021: Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor; Björn Kjellsson (L) 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Marie-Louise Rönnmark ordf.              (S)        1:a                                                 X        

Sven-Olov Edvinsson 1:e vice             (C)        1:a                                                  X      

Jan-Olov Carlsson 2:e vice               (V)        2:a                                                 X        

Hans Lindberg                            (S)        2:a                                                 X        

Anders Ågren                             (M)        1:a                                                  X      

Janet Ågren                              (S)        2:a                                                 X        

Ulrik Berg                               (M)        2:a                                                  X      

Bore Sköld                               (V)        1:a                                                 X        

Peder Westerberg                         (L)        2:a        Maria Lindvall                            X      

Alice Nikmanesh                          (MP)       2:a        Arvid Lundberg                           X        

Lars-Ivar Nilsson                        (SD)       1:a                                                  X      

Tomas Wennström                          (S)        1:a                                                 X        

Marianne Löfstedt                        (M)        1:a                                                  X      

Mikael Berglund                          (S)        2:a                                                 X        

Robert Axebro                            (C)        2:a                                                  X      

Mattias Sehlstedt                        (V)        1:a                                                    X  

Veronica Kerr                            (KD)       1:a                                                  X      

Davis Kaza                               (AP)       1:a                                                  X      

Peter Vigren                             (S)        2:a                                                 X        

Stefan Nordström                         (M)        2:a                                                  X      

Lena Karlsson Engman                     (S)        2:a                                                 X        

Ellen Ström                              (V)        2:a                                                    X  

Moa Brydsten                             (S)        2:a!1                                               X        

Mattias Larsson                          (C)        2:a                                                  X      

Anders Norqvist                          (L)        1:a                                                  X      

Igor Hell                                (M)        1:a                                                  X      

Nils Seye Larsen                         (MP)       1:a                                                 X        

Åsa Bäckström                            (V)        1:a                                                 X        

Andreas Lundgren                         (S)        1:a                                                 X        

Katrin Larsson                           (SD)       1:a                                                  X      

Ari Leinonen                             (S)        2:a!1                                               X        

Elmer Eriksson                           (M)        2:a                                                  X      

Lasse Jacobson                           (V)        2:a                                                 X        

Paulina Granberg                         (S)        1:a        Andreas Sjögren                          X        

Eric Bergner                             (C)        1:a                                                  X      

Greger Knutsson                          (M)        1:a                                                  X      

Karl Larsson                             (S)        1:a                                                 X        

Anders Sellström                         (KD)       2:a                                                  X      

Lennart Arvidsson                        (V)        1:a        Johan Stål                               X        

Carin Nilsson                            (S)        2:a                                                 X        

Patrik Brännberg                         (AP)       2:a                                                  X      

Marianne Normark                         (L)        2:a                                                  X      

Lena Riedl                               (M)        2:a                                                  X      

Ali Yasin Dahir                          (S)        1:a                                                 X        

Anna-Karin Sjölander                     (C)        2:a                                                  X      

Mariam Salem                             (MP)       1:a                                                 X        

Nasteho Lander                           (V)        2:a        Joakim Mäki                              X        

Maria Nilsson                            (SD)       2:a                                                  X      

Irma Olofsson                            (S)        1:a        Margareta Rönngren                       X        

Kjerstin Widman                          (M)        1:a        Åsa Ågren Wikström                        X      

Transport: 24 24 0 2 



 

Transport: 24 24 0 2 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Per-Erik Johansson                       (S)        1:a!1                                               X        

Gudrun Nordborg                          (V)        1:a                                                 X        

Carinne Sjöberg                          (L)        1:a                                                  X      

Gunilla Berglund                         (M)        2:a                                                  X      

Solveig Granberg                         (C)        1:a                                                  X      

Emma Vigren                              (S)        1:a!1                                               X        

Daniell Anderson                         (V)        1:a                                                 X        

Charlotta Westerlund                     (S)        2:a!1                                               X        

Madelene Nord                            (M)        2:a        Mikael Thyni                              X      

Lars Hammarstedt                         (S)        1:a!1      Gunnar Dahlberg                          X        

Helena Smith                             (S)        1:a!1      Beatrice Årebrand                        X        

Elin Söderberg                           (MP)       1:a                                                 X        

Wilmer Prentius                          (V)        1:a        Rebecca Sellstedt                        X        

Maja Westling                            (C)        2:a                                                  X      

Petter Nilsson                           (SD)       2:a                                                  X      

SUMMA: 33 30 0 2 
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§ 101 

 
Diarienr: KS-2021/00587 

Motion 19/2021: Sälj kommunens 
semesterlägenheter i Hemavan; Petter Nilsson (SD) 
och Maria Nilsson (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 19/2021: Sälj kommunens semesterlägenheter i 
Hemavan enligt personalnämndens yttrande. 
 
Reservation 
Maria Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om bifall till motionen (se reservationstext under beslutsordning). 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-06-21 föreslår Petter Nilsson 
(SD) och Maria Nilsson (SD): 
 
att fastigheterna Björkfors 1:499, Björkfors 1:500 samt Björkfors 1:503 skall 
säljas 
 
att Umeå kommun ur ett jämlikhetsperspektiv verkar för att samtliga 
kommunala bolag avyttrar sina fastigheter i Hemavan, Storumans kommun 
 
att om försäljning av fastigheterna avslås ska Umeå kommun verka för ett 
samarbete med Region Västerbotten så att lägenheterna, de veckor eller 
de dagar de står outhyrda, kan hyras ut till Region Västerbotten som 
personalboende åt tillfällig vårdpersonal vid Tärnaby sjukstuga, ex 
läkarkandidater och AT-läkare. 
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Personalnämnden har 2021-09-14, § 36 yttrat sig och föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Personalnämndens protokoll 2021-09-14, § 36. 
 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till att-sats 1 och 2. 
Andreas Lundgren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (Avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Anders Ågrens 
m.fl. förslag (bifall till att-sats 1 och 2) . Ordföranden konstaterar att 
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Lars Forsgren (SD) – bifall till motionen 
Anders Ågren (M) och Björn Kjellsson (L) – bifall till att-sats 1 och att-sats 2 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 
avslå motionen 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande ställer avslag mot bifall till att-sats 1. Kommunstyrelsen avslår 
den. Därefter ställer ordföranden avslag mot bifall till att-sats 2. 
Kommunstyrelsen avslår den. Slutligen ställer ordföranden avslag mot bifall 
till att-sats 3. Kommunstyrelsen avslår den. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Anders Ågren, Hans Lindberg, Patrik 
Brännberg, Anders Sellström, Anders Norqvist, Tomas Wennström, Åsa 
Bäckström, Anna-Karin Sjölander, Elin Söderberg, Fredrik Rönn 
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Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Patrik Brännberg (AP), Anders Sellström (KD), Tomas 
Wennström (S), Åsa Bäckström (V), Elin Söderberg (MP) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Maria Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Anders Ågren (M), Anders Norqvist (L), Anna-Karin Sjölander (C), Fredrik 
Rönn (C) – Bifall till att-satserna 1 och 2. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen mot Moderaternas m.fl. förslag om bifall till att-satserna 1 och 2. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Maria Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om bifall till motionen. Lägenheter i Hemavan är ett dåligt komplement för 
arbetsmiljön. Dessa medel skulle kunna göra mer nytta för en bredare 
grupp kommunalanställda eller investeras på ett annat, bättre sätt. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
SLK Personal   
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