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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Tord-Leif Hansson, utredare, § 277-278 

Lennart Nilsson, kommunjurist, § 289-304 

 

Ewa Miller (M), kommunrevisor 

 

 

Miljöpristagare 2021: Förskolan Gitarren  

 

Kommunfullmäktiges ordförande delar ut miljöpriset 2021 till Anneli 

Lundberg, rektor för förskolan Gitarren. 

 

Juryns motivering till priset: (Plakettens text) 

För ett uthålligt kliv mot ett minskat klimatavtryck i förskoleverksamheten.  

Inte minst genom att på ett proaktivt sätt belysa frågan om vegetarisk mat 

som standard och kött som tillval. 

 

  



Sida 3 av 82 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 277 

 

Diarienr: KS-2021/00068 

Val av justerare och fastställande av dagordning 

2021-12-20 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Moa Brydsten (S) och Mattias Larsson (C) till justerare av dagens 

protokoll 

 

att digital justering äger rum onsdag 22/12 kl. 15.00 

 

att lägga till Fråga: Hur ser det ut med rätten till färdtjänst? Gudrun 

Nordborg (V) och därefter godkänna dagordningen för mötet. 
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§ 278 

 

Diarienr: KS-2021/01059 

Interpellation: Stoppa införandet av 

(o)hälsoschema i äldreomsorgen; Marianne 

Normark (L) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Marianne Normark, Carin Nilsson, Åsa Bäckström, 

Veronica Kerr, Davis Kaza, Solveig Granberg, Ellen Ström och Nils Seye 

Larsen beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Marianne Normark (L) 

följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 

 

Stoppa införandet av (o)hälsoschema i äldreomsorgen  

Trots alla problem med att rekrytera kompetent personal i äldrenämnden 

införs det så kallade ”hälsoscheman.” Detta är inget initiativ från 

personalen utan ett tjänstemannainitiativ med hjälp utifrån. Konceptet är 

det någon som reser runt i kommunerna och säljer idén. Jag som själv har 

jobbat i vården i 40 år har själv varit utsatt för liknade experiment och de är 

alltid mindre lyckade.  

 

Efter den tuffa arbetsinsats som personalen har utfört under pandemin och 

gör fortfarande skulle budskapet ha varit, att nu påbörjar äldrenämnden 

arbetet med att ta bort delade turer och varannan helg. Denna 

schemaförändring innebär fler arbetspass för nattpersonalen och senare 

avslut till kl. 22.00 för dagpersonalen. Många har vittnat om att det blir 

problem att ta sig hem med kollektivtrafiken efter 22.00. Denna 

schemaförändring ska motverka sjukskrivning men kommer att få  
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motsatt effekt. Risken är nu stor att kompetenta undersköterskor med 

erfarenhet kommer att lämna sitt nattarbete.  

 

Det är dags att satsa på äldreomsorgens personal genom att erbjuda 

personalen en bättre arbetsmiljö.  

 

Gör om och gör rätt!  

 

Frågor;  

1. Står du fast som äldrenämndens ordförande att detta (o)hälsoschema 

ska införas?  

2. Vad ser du för fördelar med detta?  

3. Anser du att det gynnar god arbetsmiljö att köra över personalen?  

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar på de tre frågorna:  

Den schemaförändring som genomförs nu har sin grund i kollektivavtalet 

mellan fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och regioner om 

en arbetstidsförkortning för de medarbetare som arbetar ständigt natt. 

Den avtalsmässig förändringen innebär att heltidsmåttet för denna 

medarbetargrupp sänks till 34,2 timmar per vecka. Förändringen innebär 

inte nödvändigtvis att medarbetaren arbetar fler nätter utan att den jobbar 

lika många pass som man gör idag, men att arbetspassen är något kortare. 

Förändringen träder i kraft 1 april 2022 och inför detta pågår nu samverkan 

och dialog med fackliga företrädare och äldreomsorgens medarbetare. 

  

För att säkerställa att kommunen fortsätter hålla en god omsorg även på 

kvällen för våra brukare och patienter så innebär förändringen att någon ur 

dagpersonalen behöver stanna kvar längre utifrån att medarbetare som 

arbetar natt går på sitt pass något senare. Det innebär inte att alla 

medarbetare arbetar längre varje kväll utan att varje medarbetare med 

dagsschema stannar kvar längre en handfull gånger på en schemaperiod.  

På varje arbetsplats genomförs en dialog så att alla medarbetare ska kunna 

komma till tals kring förändringen. Cheferna arbetar kontinuerligt med att 

genom dialog försöka tillvarata medarbetarnas önskemål kring sitt schema. 

Arbetstiderna kommer heller inte att se exakt lika ut på varje vård- och 

omsorgsboende utan ska grunda sig i det chef och medarbetare kommer 
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överens om lokalt utifrån sina förutsättningar. En aspekt som kan behöva 

beaktas är kollektivtrafikens tider.  

 

Att genomföra förändringen på det sätt som Umeå kommun gör innebär 

att vi inte behöver öka antalet medarbetare som arbetar natt i någon 

större omfattning. Förändringen är inte enbart en fråga om ekonomiska 

resurser utan även en större fråga som handlar om rekryteringsmöjligheter 

och kompetensnivå hos personalen, särskilt i kommundelarna och då för 

arbete nattetid, vilket utgör en stor utmaning.  

 

Äldrenämnden har i budgeten för 2022 med stöd av särskilda medel från 

kommunfullmäktige valt att satsa på att höja grundbemanningen på vård- 

och omsorgsboenden för äldre. Totalt förstärks grundbemanningen dagtid 

från årsskiftet med 35 årsarbetare vilket motsvarar 1,86 fler medarbetare 

på årsbasis på ett vård- och omsorgsboende med 60 platser. Detta är ett 

första steg att höja grundbemanningen inom äldreomsorgen för både våra 

brukares skull och för våra medarbetares arbetsmiljö. 
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§ 279 

 

Diarienr: KS-2021/01076 

Interpellation: Skogens betydelse för klimatet; 

Anders Ågren (M) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anders Ågren, Hans Lindberg, Elin Söderberg, Åsa 

Bäckström, Mattias Larsson, Davis Kaza, Anders Sellström 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. 

 

Skogens betydelse för klimatet  

Skogen har en mycket viktig betydelse för att begränsa klimatpåverkan. 

Skogen tar upp mer växthusgaser än den släpper ut, och bidrar därtill med 

förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. 

Närmare två tredjedelar av Sveriges yta består av skog. I Västerbotten är 

siffran 73 procent, enligt SCB.  

 

När Umeå kommun antog nya miljömål i fullmäktige våren 2020, så yrkade 

Moderaterna m.fl. återremiss på ärendet. Vi ansåg att det saknades fakta 

som borde vara av intresse inför beslut om nya miljömål.  

 

Vi saknade uppgifter om skogens betydelse när det gäller att binda kol 

inom Umeå kommuns geografiska område. Skogens kolinlagring fanns inte 

med i underlaget. Statistik från SLU och Skogsstyrelsen visar att skogens 

årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets totala 

klimatutsläpp. I vårt län, så binds det alltså tre gånger mer än vad som 

släpps ut i länet som helhet. Motsvarande beräkningar borde självklart 
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finnas med för Umeå kommun, för att ge en korrekt bild av 

förutsättningarna.  

 

I samband med processen för att ta fram Umeås nya miljömål, så ställde vi 

frågor om avsaknaden av uppgifter om skogens betydelse. Från 

förvaltningens sida var svaret att detta var viktigt, men att det skulle 

komma i nästa omgång – i samband med att kommunen tar fram ett 

åtgärdsprogram. Men av allt att döma verkar detta hittills inte vara 

framtaget. Så jag väljer att lyfta frågan i fullmäktige för att få fram 

uppgifterna.  

 

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:  

1. Delar du min uppfattning om skogens positiva betydelse för klimatet?  

2. Hur stor andel av ytan inom Umeå kommuns geografiska avgränsning 

utgörs av skog?  

3. Hur stor andel av de totala utsläppen inom kommunens geografiska 

gränser bedöms bindas av skogens årliga kolinlagring?  

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar:  

Skogen spelar en mycket viktig roll för att reglera växthusgaserna i 

atmosfären genom sin kolinlagring, framförallt på längre sikt. Förutom 

skogens klimatnytta genom kolinlagring kan skogsråvaror kan användas för 

att producera mer hållbara alternativ till exempelvis plast och fossila 

drivmedel. Genom att ersätta andra byggmaterial med trä kan vi minska 

utsläppen och låta nya träd binda koldioxid samtidigt som redan bunden 

koldioxid stannar i våra byggnader.  

 

För att maximera klimatnyttan av skogen krävs ett aktivt skogsbruk där 

nyplantering sker omgående. Det är viktigt att vi använder skogens råvaror 

för att minska klimatutsläppen och att vi främjar forskning och innovation 

på detta område. Skogen är alltså på flera sätt en fantastisk resurs i arbetet 

mot klimatproblemen. Men eftersom kolinlagringen sker långsamt och 

eftersom vi står inför en akut klimatkris krävs också andra åtgärder för att 

klara omställningen, både lokalt och nationellt.  
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Enligt FN:s klimatpanel IPCC behöver vi halvera våra utsläpp inom mindre 

än 10 år för att hålla den globala klimatuppvärmningen nere på 1,5 grader 

Celsius.1 I dagsläget måste den växande ungskogen nå en ålder av cirka 40-

50 år innan den tagit igen den koldioxid som genereras av t.ex. avverkning, 

gallring och markberedning. Men variationen är stor och i vissa fall tar det 

70 år. Ett hygge i de västerbottniska skogarna är en utsläppskälla för 

koldioxid de första 5 - 10 åren enligt forskare på SLU2. Det tar alltså en viss 

tid innan ett skogsbestånd sugit upp mer koldioxid än vad som släppts ut i 

bruket av skogen.3  

 

Umeå kommuns landyta uppgår till 231 700 ha, varav cirka 149 300 ha är 

skogsmark. Av Umeå kommuns markinnehav om 12 500 ha utgörs cirka 64 

procent, 6 400 ha, av skogsmark. Utsläppen av växthusgaser inom Umeå 

kommuns geografiska gräns var för 2019 var ca 371 000 ton4. Utsläppen av 

växthusgaser inom Umeå kommuns geografiska gräns var för 2019 var ca 

371 000 ton5. Utsläpp från utrikesflyg är inte medräknat i detta och uppgår 

till ca 140 000 ton6 per år. Enligt forskare från SLU visar aktuell statistik att 

biomassan i skogen har gått ner. Detta tyder på att avverkningen (plus 

naturlig avgång) varit högre än tillväxten, vilket måste beaktas när vi 

bedömer hur vi ska hantera klimatproblemen7.  

Skogens kolinlagring och utveckling av användningsområdena för 

skogsråvaror är sammanfattningsvis en viktig del av att lösa 

klimatproblemen och bygga ett hållbart samhälle. Men för att klara de 

akuta klimatproblemen krävs också andra åtgärder för 

utsläppsminskningar.  

 

1 SMHI 2021, svensk översättning av IPCC rapporten. 
(https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.144804!/SPM_SR15_svensk.pdf)  
2 Matthias Peichl, SLU, 2021-10-05, 
https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/2021/han-foljer-koldioxidmolekylernas-
resor/ (sidan läst 211124)  
3 Matthias Peichl, SLU, 2021-10-05, 
https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/2021/han-foljer-koldioxidmolekylernas-
resor/ (sidan läst 211124)  
4 https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/ (211124)  
5 https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/ (211124)  
6 Beräkning för utrikes flyg gjordes utslaget på relativ befolkningsmängd enligt Kamb och 
Larsson, 2019.  
7 SLU, Per Nilsson och Per-Erik Wikberg, 211124, mailkonversation med Johan Sandberg. 
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§ 280 

 

Diarienr: KS-2021/01080 

Interpellation: Kritik från Inspektionen för vård och 

omsorg; Davis Kaza (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist utgår interpellationen och avskrivs därmed då 

den inte hanterats under två sammanträden 

 

att interpellanten ges möjlighet att meddela nämndskansliet om den 

önskar att interpellationen läggs upp som en ny interpellation på nästa 

sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Davis Kaza (AP) har inkommit med en interpellation till individ- och 

familjenämndens ordförande. Interpellationen bordlades vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29 på grund av tidsbrist. 
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§ 281 

 

Diarienr: KS-2021/01081 

Interpellation: Vem har beslutat om att kasta ut 

fritidsgårdsverksamheten från Hamnmagasinet? 

Solveig Granberg (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist utgår interpellationen och avskrivs därmed då 

den inte hanterats under två sammanträden 

 

att interpellanten ges möjlighet att meddela nämndskansliet om den 

önskar att interpellationen läggs upp som en ny interpellation på nästa 

sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Solveig Granberg (C) har inkommit med en interpellation till 

fritidsnämndens ordförande. Interpellationen bordlades vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29 på grund av tidsbrist. 
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§ 282 

 

Diarienr: KS-2021/01082 

Interpellation: Är löneläget för vårdbiträden okej? 

Åsa Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist utgår interpellationen och avskrivs därmed då 

den inte hanterats under två sammanträden 

 

att interpellanten ges möjlighet att meddela nämndskansliet om den 

önskar att interpellationen läggs upp som en ny interpellation på nästa 

sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) har inkommit med en interpellation till 

personalnämndens ordförande. Interpellationen bordlades vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29 på grund av tidsbrist. 
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§ 283 

 

Diarienr: KS-2021/01109 

Interpellation: Förekomsten av hedersförtryck på 

Umeås skolor; Lena Riedl (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde på grund av 

tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Lena Riedl (M) har inkommit med en interpellation till för- och 

grundskolenämndens ordförande.   
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§ 284 

 

Diarienr: KS-2021/01131 

Interpellation: Vad avser Umeå kommun göra för 

att säkra vintertrafiken till Holmön? Mattias 

Larsson (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde på grund av 

tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Mattias Larsson (C) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 
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§ 285 

 

Diarienr: KS-2021/01099 

Fråga: Är det valfrihet och ett bra sätt att hantera 

entreprenörer - att de får stå för kostnaden utan 

ersättning för timmarna över kommunens tak? 

Marianne Normark (L) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Marianne Normark och Carin Nilsson  

beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Marianne Normark (L) 

följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 

 

Är det valfrihet och ett bra sätt att hantera entreprenörer - att de får stå 

för kostnaden utan ersättning för timmarna över kommunens tak? 

Kommunen har ett tak i hur många timmar en person kan få hemtjänst. 

När det taket är passerat erbjuds den äldre ett särskilt boende. Vill den 

äldre inte flytta från sitt hem till särskilt boende så är det 

hemtjänstentreprenören som får stå för kostnaden utan ersättning för 

timmarna över taket. 

 

Fråga 

Tycker du som nämndens ordförande att detta är valfrihet för den äldre 

och ett bra sätt att hantera entreprenörer? 

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande svarar på frågan: 

Umeå kommun har inget tak för hur många timmar eller insatser en person 

kan få beviljat per månad. Det är alltid personens individuella behov och 

önskemål som styr vilka insatser från hemtjänsten. Personer med 
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omfattande beslut upp mot 40 timmar per vecka har redan väldigt 

omfattande insatser från hemtjänsten utifrån behov av stöd, personlig 

omvårdnad och trygghet. I dessa fall är det ofta bättre för den enskilde att 

flytta till ett vård- och omsorgsboende. Hemtjänst är punktinsatser under 

dagen och i förekommande fall under natten och inte någon 

heldygnsomsorg som exempelvis personlig assistans. Kommunen kan aldrig 

tvinga en person att ansöka om och flytta till ett vård- och omsorgsboende. 

Alla insatser som ges av äldreomsorgen är frivilliga. Om kommunens 

biståndshandläggare bedömt att personens behov bäst tillgodoses på ett 

äldreboende så kan detta innebära att utökade stöd- och omsorgsinsatser i 

form av hemtjänst nekas, vilket det även finns lagligt stöd för. Handlar det 

om ringa insatser, exempelvis utökad städning så beviljas detta som regel. 

Men det brukar mest handla om omfattande behov av ytterligare personlig 

omvårdnad och trygghet. I de fall kommunen nekar utökande av insatser så 

kan den enskilde naturligtvis välja att köpa tjänster på den privata 

marknaden. Flertalet LOV-utförare erbjuder tilläggstjänster, främst 

serviceinsatser, mot ersättning. Detta är ett förfarande som ligger helt 

utanför kommunens kontroll och som inte är föremål för 

biståndsbedömning. Kommunens LOV-utförare får alltid ersättning för de 

timmar som de utför på uppdrag av kommunen hos den enskilde och som 

grundar sig i ett biståndsbeslut. 
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§ 286 

 

Diarienr: KS-2021/01153 

Fråga: Är det lämpligt att individ- och 

familjenämndens förvaltning formulerar 

premisserna för att utreda sig själva och är 

företagshälsovården en lämplig utredare; Bore 

Sköld (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Bore Sköld och Andreas Lundgren  

beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Bore Sköld (V) följande 

fråga till individ- och familjenämndens ordförande. 

 

Är det lämpligt att individ- och familjenämndens förvaltning formulerar 

premisserna för att utreda sig själva och är företagshälsovården en 

lämplig utredare 

 

I anslutning till att media uppmärksammade utsagor om bland annat 

allvarliga arbetsmiljöproblem och tystnadskultur i socialtjänsten enades de 

politiska partiernas gruppledare om att det snarast krävdes en extern 

utredning av detta. Vänsterpartiet var ett av de partierna som stod fast i 

att detta var en nödvändig åtgärd för att grundligt utreda och komma 

till rätta med förekomsten av dessa problem. 

 

Därför blev vi väldigt förvånade och oroade över att övriga partier 

representerade i individ- och familjenämnden fattade ett annat beslut. I 

stället för att en ordentligt extern utredning skulle utföras landade 

nämnden i att förvaltningen själva - i förvaltningssamverkansgruppen (FSG) 
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- skulle formulera ett uppdrag för att utreda arbetsmiljöbrister, och att 

detta skulle riktas till företagshälsovården. 

 

Vänsterpartiet tycker att det är olämpligt, och ser att företagshälsovården 

inte har de verktyg eller den kompetens som krävs för att utreda 

förekomsten av problem som involverar medvetet förvanskande av 

underlag till nämnd, mörkande av begångna fel vid handläggning av 

individärenden eller en omfattande tystnadskultur. 

 

Fråga 

Är det lämpligt att förvaltningen formulerar premisserna för att utreda sig 

själva och är företagshälsovården en lämplig utredare till detta? 

 

Andreas Lundgren (S), individ- och familjenämndens ordförande svarar på 

frågan. 

I det enskilda ärendet ska det göras en tillsyn via IVO. När det gäller övriga 

delar i detta har vi en samverkansmodell i Umeå kommun som bygger på 

att olika fackförbund tillsammans med arbetsgivare hanterar olika typer av 

arbetsmiljöproblem, vilket har arbetats med i flera år. En stor del i det är 

arbetsbelastningen, som är den dominerande faktorn till varför man väljer 

att sluta. Det vi sagt med beslutet är att detta är en början där vi vill ha ett 

långsiktigt arbetsmiljöarbete för att lösa ut situationen i förvaltningen med 

personalrotation och den information som cirkulerar med bristande 

öppenhet inom IFO. För att göra det måste vi börja med dialogen med de 

fackliga parterna. Det vi sagt i det här beslutet är att man kan ta hjälp av 

företagshälsovård men också annan extern part för att utreda de här 

delarna. Vi vill att fack och arbetsgivare kommer överens om - vad är det 

som krävs av arbetsgivare förvaltning och oss i politiken för att vi ska få 

ordning på detta. När man har ett upplägg klart ska man presentera det för 

oss i politiken så att vi kan se om det är någonting ytterligare som ska göras 

och då är vi beredd att göra det, men vi tänker inte kringgå den 

samverkansmodell vi har då det här handlar om frågor som är djupt rotade 

i arbetsmiljön som de fackliga parterna varit involverade i under lång tid. Vi 

kan se det här som ett första steg hur vi kommer vidare i detta arbete. 
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§ 287 

 

Diarienr: KS-2021/01154 

Fråga: Varför tycker inte Socialdemokraterna att de 

som arbetat brukar och elevnära under pandemin ska 

ha en coronabonus på 2000 kronor; Bore Sköld (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Bore Sköld och Hans Lindberg  

beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Bore Sköld (V) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Varför tycker inte Socialdemokraterna att de som arbetat brukar och 

elevnära under pandemin ska ha en coronabonus på 2000 kronor 

 

På det senaste sammanträdet med kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott beslutades att ett presentkort skulle delas ut till alla 

kommunanställda, till ett värde av 500 kronor, som kan användas i 

centrumhandeln. 

 

Vänsterpartiet uppskattar ambitionen att belöna kommunens personal 

som helhet men vi anser att de som arbetat närmast brukare och elever 

under pandemin, med utslag från ansiktsmasker och risk för liv och hälsa 

förtjänar någonting mer. Därför yrkade Vänsterpartiet att Umeå kommun 

skulle betala ut en ordentlig coronabonus på 2000 kronor till dessa 

personalgrupper i december månad, och att medel till detta skulle tas från 

kommunstyrelsens driftbudget och det rekordstora överskottet för 2021. 

Detta yrkande fick avslag av övriga partier, däribland Socialdemokraterna. 
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Därför vill Vänsterpartiet ställa följande fråga: 

 

Fråga 

Varför tycker inte Socialdemokraterna att de som arbetat elev- och 
brukarnära under pandemin ska få en coronabonus på 2000 kronor? 
 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
Vi la ett förslag där vi tackar all personal för ett väl utfört arbete och som 
har bidragit till att vi haft en ganska gynnsam smittspridning, vi har kunnat 
hantera den på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det avser exempelvis 
kökspersonal, fältarbetare, bibliotekarier och städare, alla som arbetar i 
våra välfärdsnämnder ville vi tacka. Lite anmärkningsvärt att Vänsterpartiet 
tar ordet bonus i sin mun och vill ha en coronabonus. Vi vill tacka alla cirka 
12000 anställda. Vänsterpartiets förslag kommer att innebära att den 
kommer att sättas på lönen och därmed bli skattepliktig. Vårt förslag är 
skattefritt och omfattar alla anställda till skillnad från Vänsterpartiets 
förslag som skulle särskilja vissa delar. 
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§ 288 

 

Diarienr: KS-2021/01141 

Fråga: Hur ser det ut med rätten till färdtjänst? 

Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Gudrun Nordborg och Lena Karlsson Engman 

beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Gudrun Nordborg (V) 

följande fråga till tekniska nämndens ordförande. 

 

Gudrun Nordborg (V) har inkommit med en fråga till tekniska nämndens 

ordförande. 

 

Hur ser det ut med rätten till färdtjänst? 

Enligt färdtjänstlagen har varje kommun ansvar för att färdtjänst av god 

kvalité anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan 

kommunen och en annan kommun. I Umeå är det tekniska nämnden som 

har ansvaret för våra kommuninvånares färdtjänst. 

 

Det verkar vara så att praxis för att bevilja färdtjänst varierar mellan 

landets kommuner. I vissa kommuner är det inte säkert att blinda personer 

beviljas färdtjänst. Andra exempel på variationer är om färdtjänsten ger 

rätt att ha med hjälpmedel på resan, hjälpmedel som inte är möjliga för 

transport på allmänna kommunikationer. Det kan handla om hjälpmedel 

för att kunna sitta, stå eller gå/förflytta sig före och efter resan, t ex 

specialfordon. Om det är så att en person inte kan förflytta sig utan sådant 

hjälpmedel kan ju en principiell rätt till färdtjänst vara helt meningslös. 

 

Fråga 
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Vilken praxis har Umeå kommun angående färdtjänst för blinda respektive 

personer som är beroende av hjälpmedel som t ex specialfordon? 

 

Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande svarar på 

frågan: 

 

Det finns ett antal delfrågor i den här frågan så jag kommer att använda 

mina replikmöjligheter för att svara. Först principen och praxis för hur vi 

beviljar eller avslår ansökan om färdtjänst. Beslut om tillstånd för 

kommunal färdtjänst fattas utifrån den lagstiftning som finns samt 

prejudicerande domar och praxis. Och det är förmågan att självständigt 

förflytta sig och att använda dagens kollektivtrafik som bedöms och som 

sedan ligger till grund för beslut om ett färdtjänsttillstånd och där är det 

oavhängigt om diagnos egentligen utan det är möjligheten att använda den 

tillgängliga kollektivtrafiken som är avgörande om man får ett 

färdtjänsttillstånd eller inte. 

 

Jag tänker också kommentera det här om blinda. Det finns ett 

avslagsbeslut för en färdtjänstansökan och en aktuell dom när det gäller 

det här. Det handlar inte om Umeå kommun ska jag tillägga. Man kan läsa 

om det i färdtjänstföreningens nyhetsbrev och det har fått ett ganska stort 

medialt genomslag. Min uppfattning och när jag för diskussioner med våra 

färdtjänsthandläggare då säger man att de här ärendena som det har 

diskuterats kring det är enskilda bedömningar som gäller för dessa 

individer och det är faktiskt oklart idag vad förvaltningsdomstolens beslut i 

praktiken kommer att innebära för gruppen synskadade eller synsvaga. Och 

det här är någonting vi får följa framgent för att se hur det utvecklar sig och 

se vad man kan ta för beslut och inriktningar för framtiden.  
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§ 289 

 

Diarienr: KS-2021/00951 

Svar på remiss: Tillsammans för en hållbar 

besöksnäring i Västerbotten 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avge yttrande i enlighet med bifogad skrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten Turism har skickat ut ett förslag till regional strategi 

för en hållbar besöksnäring i Västerbotten 2021-2026 och Umeå kommun 

har inbjudits att ge synpunkter. Umeå kommuns yttrande bygger till största 

del på kommentarer från Visit Umeå AB. 

 

Umeå kommun vill med yttrandet särskilt lyfta fram: 

• Vi önskar en tydligare koppling till den nytagna nationella 

besöksnäringsstrategin som lyfter flera områden som bör finnas med 

även i den regionala strategin. Några exempel är besöksnäringen som 

platsutvecklare, besöksnäringen som bidragande faktor i ett större 

samhällsperspektiv samt besöksnäringen som basnäring.  

• Strategin pekar ut ett antal områden som är avgörande för 

besöksnäring. Utöver en målbild är det grundläggande förutsättningar, 

grundprinciper, prioriteringsområden och teman. Sammantaget 

upplevs det som otydligt vilka fokusområden som strategin faktiskt 

har och som i nästa steg bryts ned i handlingsplaner. Det är svårt att se 

vilken riktning som besöksnäringen i Västerbotten förväntas ta. 

• Turismutbudet i Västerbotten har sin bas i natur, kultur och mat men är 

mer diversifierat än så. Kultur och idrott är två kategorier som bygger 

stora volymer för Västerbottens besöksnäring och måste tydliggöras.  

• Mättal och målbild för hållbarhet saknas helt. Utöver gästnätter och 

turismekonomi, hur fångar vi upp denna fråga genom mätning? 
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• Det saknas omvärldsanalys kring exempelvis klimathotet, och hur 

detta kan påverka besöksnäringen de nästkommande åren. 

Sammanfattning av remissen 

Strategin för besöksnäringen i Västerbotten ska skapa en bas för de aktörer 

som verkar här. Strategin bygger på många aktörers inspel och har tagits 

fram i bred samverkan med inspel från destinationsbolag, turismföretag 

och kommunrepresentanter. Möjligheter, behov och utmaningar har 

identifierats och visat vägen till tre teman som fångar Västerbottens 

attraktionskraft och som blir ledstjärnor för arbetet 2021-2026: natur, 

kultur och måltid. 

 

Målet för det strategiska arbetet i Västerbotten är att aktörer i den 

offentliga sektorn ska bygga långsiktigt hållbara strukturer där 

verksamheter får stöd att utvecklas på ett livskraftigt och långsiktigt 

hållbart sätt. Fyra principer skapar tillsammans en tydlig riktning för 

arbetet framåt. Principerna ska vara styrande för de vägval vi gör när vi 

tillsammans utvecklar besöksnäringen i Västerbotten. De är också 

avgörande för hur vi prioriterar och för hur våra resurser används. 

Västerbotten bygger en besöksnäring som: 1. Är bra för boende 2. Är bra 

för besökare 3. Skapar arbeten och livskraftiga verksamheter 4. Sker på 

naturens och kulturens villkor.  

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande från Umeå kommun 

Västerbottens turisms förslag till regional strategi 2021-2026, Tillsammans 

för en hållbar besöksnäring i Västerbotten 

Beredningsansvariga 

Sara Gustavsson, Johanna Palmlöf-Brus, Emmy Sundin 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avge yttrande i enlighet med bifogad 

skrivelse. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Protokoll och yttrande skickas till: 

regionalutveckling@regionvasterbotten.se 

annika.sandstrom@regionvasterbotten.se 

 

 

 

 

 

  

mailto:regionalutveckling@regionvasterbotten.se
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§ 290 

 

Diarienr: KS-2021/01068 

Arbetsmiljöpolicy för Umeå kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Arbetsmiljöpolicy för Umeå kommun. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Vänsterpartiets tilläggsyrkanden. 

 

Davis Kaza, för Arbetarpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om återremiss. 

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till ny arbetsmiljöpolicy i 

enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 

arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 5 §. Enligt föreskriften ska det finnas en 

arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens 

verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas 

och en tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås. Arbetsmiljöverkets 

vägledning anger att policyn ska visa arbetsgivarens övergripande 

målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet med 

verksamhetens arbetsmiljö.  

 

Föreliggande arbetsmiljöpolicy uttrycker Umeå kommuns förhållningssätt 

och övergripande målsättning med arbetsmiljön och de åtaganden som 

behöver uppfyllas i arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten är att en bra 

arbetsmiljö är en förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i 

verksamheterna och för att Umeå kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen. Arbetsgivaren har det 

huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och alla som verkar i Umeå 
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kommun har ett gemensamt ansvar för att medverka till en god 

arbetsmiljö.  

 

Centrala samverkansgruppen, CSG, som är Umeå kommuns centrala 

skyddskommitté, är helt enig med förvaltningens förslag. 

 

Personalnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag 

till arbetsmiljöpolicy. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny arbetsmiljöpolicy 

Protokollsutdrag, personalnämnden 2021-11-16  

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg, Patrik Carlsson 

Stadsledningskontorets HR-avdelning 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Att under rubriken “Åtaganden” lägga till två punkter: 
• Nämnderna tillges arbetstagarorganisationernas ställningstaganden inför 
beslut som påverkar arbetsmiljö. 
• Alla medarbetare har kunskap om hur de anonymt kan anmäla 
missförhållanden i deras arbete till en extern visselblåsarfunktion. 
 
Tomas Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds förslag med två tillägg. 

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) - att under rubriken “Åtaganden” lägga till två punkter: 
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• Nämnderna tillges arbetstagarorganisationernas ställningstaganden inför 
beslut som påverkar arbetsmiljö. 
• Alla medarbetare har kunskap om hur de anonymt kan anmäla 
missförhållanden i deras arbete till en extern visselblåsarfunktion. 
 
Tomas Wennström (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till Bore Skölds tillägg. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- 
och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Arbetsmiljöpolicy för Umeå kommun. 
 
Reservation 
Bore Sköld reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Särskilt uttalande 
Veronica Kerr (KD) – återkommer med yrkanden i kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Tomas Wennström, Davis Kaza, Igor Hell, Bore Sköld, 
Anna-Karin Sjölander, Veronica Kerr, Patrik Brännberg, Maria Nilsson, 
Anders Norqvist, Lasse Jacobson, Åsa Bäckström, Mikael Berglund, Nils 
Seye Larsen och Andreas Lundgren. 
 
Yrkanden 
Tomas Wennström (S), Igor Hell (M), Bore Sköld (V), Anna-Karin Sjölander 
(C), Veronica Kerr (KD), Maria Nilsson (SD), Anders Norqvist (L), Mikael 
Berglund (S), Nils Seye Larsen (MP) och Andreas Lundgren (S) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Davis Kaza (AP) – Återremiss för att omarbetas utifrån tre utgångspunkter: 
1. Nulägesbeskrivning 
Vi anser att arbetsmiljöpolicyns utgångspunkter måste innehålla en 
nulägesbeskrivning. En sådan måste inkludera ett mått av självkritik och ett 
erkännande av de problem som Umeå kommun har haft när det gäller 
arbetsmiljö. Låt oss nämna några exempel från de senaste tio åren: 
a) ”Lustkontraktet” 2010. Umeå kommun planerade att införa ett 

kontrakt för personalen inom äldreomsorgen där de bland annat skulle 
skriva under på att ”visa lust och vilja för arbetet”. Innehållet i 
kontraktet skulle sedan utgöra lönekriterium! 
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b) Snusförbud. Kommunledningen har vid två tillfällen försökt införa ett 
förbud att snusa för kommunens personal. Den första gången var 2009 
och den andra 2011. En bra arbetsgivare ska erbjuda tobaksavvänjning, 
för de som vill. Men om den anställde vill ha en snus under läppen ska 
inte någon arbetsgivare lägga sig i. 

c) Psyktesterna. Under hösten 2012 framkom att Umeå kommun använde 
sig av s.k. MMPI-tester på anställda som cheferna ansåg hade problem 
med att klara sina arbetsuppgifter. I MMPI-testet förekommer frågor 
som: "Är du nöjd med ditt sexliv?", "Går du i kyrkan eller deltar du i 
religiösa möten?", "Är din avföring växlande trög/lös?". I en annan del i 
testet fick de anställda bedöma sin förmåga att gå i trappor samt 
tvingats redovisa om de kan rabbla alfabetet baklänges! 

d) Heltidsinförandet. Det s.k. ”Hela Tiden-projektet” som lanserades 2011 
väckte kraftfulla protester bland anställda inom bl a äldreomsorgen. 
Projektet innebar att personalen skulle få rätt att arbeta heltid, men till 
priset av sämre arbetsvillkor. Hela Tiden-projektet skrotades, men 
återkom i ny och mer aggressiv form 2016. När Umeå kommun införde 
rätten till heltid 2016 blev anställda inom individ- och familjeomsorgen 
ställda inför ett ultimatum: skriv under ett nytt anställningskontrakt 
inom fem dagar – eller riskera avsked. De anställda som skrev på 
riskerade att tvingas arbeta på tider på dygnet som de tidigare inte 
jobbat, eller att jobba en del av sin arbetstid på en helt annan 
arbetsplats (s.k. resurspass). Även införandet av denna heltidsmodell 
ledde till protester. 

e) Hälsoscheman. Detta är ännu ett exempel på när en förbättring för de 
anställda leder till en försämring. Hälsoscheman skulle innebära att 
nattpersonalen fick kortare arbetstid till samma lön. Men då Umeå 
kommun införde dessa scheman skedde det till priset av att 
dagpersonalen får sämre arbetsvillkor, exempelvis i form av tätare 
helgtjänstgöring. 

f) Tystnadskultur inom socialtjänsten. Umeå kommuns egen utredning 
från 2020 visar att det förekommer repressalier och råder en 
tystnadskultur inom delar av socialtjänsten. Det har även framkommit 
att 27 socialsekreterare inom Barn och unga har bytt jobb eller slutat. 

g) Alla dessa övertramp under drygt tio år har inneburit en försämring av 
arbetsmiljön för många av Umeå kommuns anställda. Detta måste en 
arbetsmiljöpolicy erkänna i en nulägesbeskrivning. Utan en självkritisk 
nulägesbeskrivning som erkänner problemen blir arbetsmiljöpolicyn 
hängandes i luften. 

2. En inriktning för framtiden 
Då arbetsmiljöpolicyn saknar en nulägesbeskrivning finns det heller ingen 
beskrivning av i vilken riktning kommunen ska röra sig. Finns det behov av 
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att förbättra arbetsmiljön? Vilka områden behöver förbättras? Hur ska 
situationen se ut om tio år? Arbetsmiljöpolicyn måste kunna peka ut en 
riktning och inom vilka områden kommunen måste förbättra sig. 
Ett exempel på en sådan inriktning kan vara ett processorienterat 
arbetssätt. Vår uppfattning är att detta innebär att verksamheten och de 
anställda ställs i centrum på ett helt annat sätt än idag. Idag är det alltför 
ofta som hierarkierna och inte själva arbetsprocessen som står i centrum.  
Ett processorienterat arbetssätt inom olika verksamheter innebär tydliga 
mål. Det finns naturligtvis mål även idag, som att ge brukarna bästa service. 
Men många av dagens mål är alltför abstrakta. En nollvision är exempelvis 
inte ett arbetsredskap – det är alltför ofta ett politiskt utspel. I ett 
processorienterat arbetssätt är strävan att bryta ned och kvantifiera 
målsättningarna, vilket även sker idag, men att alla ska få vara med på ett 
helt annat sätt. Allas röst ska bli hörd då målsättningarna fastställs. De på 
golvet får vara med. Och framför allt – de ska få vara med när det gäller hur 
målsättningarna ska uppfyllas. Ett av de allra viktigaste inslagen i ett 
processorienterat arbetssätt är att detta handlar om att ständigt bryta 
status quo – genom förbättrade arbetsmetoder. En arbetsorganisation som 
präglas av hierarkier strävar alltid efter att bevara status quo. Chefen ska 
vara chef. I ett processorienterat underställs både de ”på golvet” och 
cheferna själva arbetsprocessen, eller vägen till målet. I ett 
processorienterat arbetssätt krävs en ny ärlighet när det gäller 
beskrivningen av nuläget. Sedan målen och nuläget är fastställda måste alla 
bidra till att uppnå de fastställda målen. Det intressanta, det som då står 
öppet för ständiga diskussioner och förbättringar, är hur målen ska nås. 
Detta förändrar relationerna mellan chefer och medarbetare. Om alla är 
underställda själva arbetsprocessen blir alla mer jämbördiga. Allas roll 
omdefinieras beroende på hur mycket de bidrar med. Och svaren på hur 
målen ska nås tillåts förändras under själva arbetets gång. Detta leder till 
ständiga förbättringar. Och till ökat personalinflytande. Men även till ett 
ökat brukarinflytande. Detta kommer i sin tur att släppa lös kreativiteten, 
och medbestämmandet, på ett helt annat sätt än vad dagens hierarkiska 
strukturer tillåter. Om alla är överens om målen och beskrivningen av 
nuläget så riktas fokus på hur målen ska nås – på själva arbetsprocessen. I 
detta läge finns det inte plats för status quo-tänkande. Då krävs ständiga 
förbättringar – men detta kräver i sin tur att erfarenheterna hos de som 
står närmast själva verksamheten- eller håller i själva verksamheten, de ”på 
golvet” – tas tillvara på ett helt annat sätt.  
3. Åtgärderna under Förhållningssätt och Åtaganden måste spegla 
innehållet i punkt 1 och 2 ovan 
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Detta skulle innebära en konkretisering av kommunens förhållningssätt och 
åtaganden i jämförelse med de mycket allmänt skrivna formuleringar som 
står i arbetsmiljöpolicyn. Exempel: 
”Personalinflytandet måste öka över schemaläggning och 
arbetsmiljöarbete” 
”Kommunen ska sträva efter att beslut som rör arbetsmiljön i största 
möjliga utsträckning ska tas av personalen själva” 
 
Sammanfattning 
Med en nulägesbeskrivning, en inriktning för framtiden och konkreta 
åtgärder blir arbetsmiljöpolicyn ett verktyg som verkligen kan användas för 
att förbättra arbetsmiljön i Umeå kommun. I sin nuvarande form är policyn 
ett stort antal fritt hängande och allmänt skrivna formuleringar som hade 
kunnat antas i vilken kommun som helst, vilket år som helst. 
 
Bore Sköld (V) och Lasse Jacobson (V) – Att under rubriken “Åtaganden” 
lägga till två punkter: 
1. Nämnderna tillges arbetstagarorganisationernas ställningstaganden 

inför beslut som påverkar arbetsmiljö. 
2. Alla medarbetare har kunskap om hur de anonymt kan anmäla 

missförhållanden i deras arbete till en extern visselblåsarfunktion. 
 
Veronica Kerr (KD) och Anders Norqvist (L) – Bifall till Vänsterpartiets 
andra tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ärendet ska avgöras idag mot återremiss. Ordföranden finner att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Avslag mot bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande 1. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige avslår tillägget. 
 
Avslag mot bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande 2. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkande 2. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för avslå tilläggsyrkande 2. 
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkande 2. 
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Omröstningsresultat 
Med 44 ja-röster mot 17 nej-röster, 4 som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige att avslå tilläggsyrkande 2. Voteringslista. 
 
Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Vänsterpartiets tilläggsyrkanden. 

 

Davis Kaza, för Arbetarpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om återremiss. 

Beslutet ska skickas till 
Protokoll och Arbetsmiljöpolicy skickas till: 

Samtliga nämnder 

Tillförordnad kommunikationsdirektör 

HR-direktören   
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§ 291 

 

Diarienr: KS-2021/01027 

Delprogram kamerabevakning - Umeå kommuns 

användning av kamera för bevakning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Delprogram kamerabevakning - Umeå kommuns användning av 

kamera för bevakning enligt bilaga. 

 

Reservation 

Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om återremiss.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden föreslår 2021-10-28, § 119 att kommunfullmäktige 

reviderar delprogram kameraövervakning enligt bilaga. Detta med 

anledning av förändrad lagstiftning, dvs. den europeiska 

dataskyddsförordningen, s.k. GDPR (2016/679), den nya dataskyddslagen 

(SFS 2018:218) som började gälla den 25 maj 2018 och den nya 

kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200) som började gälla den 1 augusti 

2018. Revideringar kommer att påverka ansvarsfördelning, roller, och 

arbetsprocesser mellan nämnderna och styrelser. 

Beslutsunderlag 

Delprogram kameraövervakning. 

Tekniska nämndens protokoll 2021-10-28, § 119. 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 
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Lars Forsgren (SD) – återremiss 

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

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att revidera Delprogram kamerabevakning. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) - liggande förslag saknar ett medborgarperspektiv samt 

har ett missriktat fokus på personlig integritet över medborglig trygghet. 

Därför bör förslaget med fördel omformuleras så att kameraövervakning i 

större utsträckning används. Därefter bör skrivelsen inkludera hela 

kommunkoncernen inkl bolag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Maria Nilsson, Lena Karlsson Engman, 
Petter Nilsson, Anna-Karin Sjölander (C), Anders Ågren, Anders Norqvist 
och Lasse Jacobson.  
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Lena Karlsson Engman (S), Anna-Karin Sjölander (C), 
Anders Ågren (M), Anders Norqvist (L) och Lasse Jacobson (V) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag med redaktionell ändring i beslutsmeningen att 
byta ordet ”revidera” mot ”anta”. 
 
Maria Nilsson (SD) och Petter Nilsson (SD) – Återremiss då liggande förslag 
saknar ett medborgarperspektiv samt har ett missriktat fokus på personlig 
integritet över medborglig trygghet. Därför bör förslaget med fördel 
omformuleras så att kameraövervakning i större utsträckning används. 
Därefter bör skrivelsen inkludera hela kommunkoncernen inkl. bolag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ärendet ska avgöras idag mot att ärendet ska återremitteras. Ordföranden 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
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Reservation 

Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om återremiss.  

Beslutet ska skickas till 
Protokoll och delprogram kamerabevakning skickas till: 

Nämnderna 

Bolagen  
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§ 292 

 

Diarienr: KS-2021/00884 

Finansiering av Vård- och omsorgscollege och 

praktikplatsen.se 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att finansiering av vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se 

inkluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för regional 

utveckling 2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län. 

Ärendebeskrivning 

Primärkommunala beredningen rekommenderar kommunerna i 

Västerbottens län att fatta beslut enligt förslag till beslut gällande 

finansiering av Vård- och omsorgscollege och pratkikplatsen.se. Vård och 

omsorgscollege är en viktig funktion för att möta kompetensutmaningen 

inom vård och omsorg i Västerbotten. Inom vård- och omsorgscollege 

samverkar bransch och utbildning för kvalitetssäkrad utbildning, 

attraktivitet/status i yrke och utbildning samt kompetensförsörjningen 

inom vård och omsorg. Detta ställer krav på en långsiktig och hållbar 

verksamhet och budget. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2021-11-24 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget 

som innebär en inkludering av finansiering av vård- och omsorgscollege och 

praktikplatsen.se i en ny reviderad överenskommelse om samverkan för 

regional utveckling mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län. Överenskommelsen innebär att man långsiktigt säkrar 

viktiga stödfunktioner för att säkerställa att vård- och omsorgsutbildningar 

kan bedrivas på ett adekvat sätt.  
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Den nya finansieringsmodellen innebär en ökning av kostnaderna för 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens räkning (enligt 

finansieringsförslag beskrivet i bifogat i beslutsunderlag). Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vill därför understryka att förslag som påverkar 

budgetprocessen generellt behöver kommuniceras och förankras i mycket 

god tid och detta behov har inkommit för sent inför budgetprocessen 2022. 

För dessa ökade kostnader har inte finansiering erhållits från 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

PM gällande Vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se 

Protokollsutdrag från Primärkommunala beredningen 2021-09-09, § 63 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2021-11-24, § 114. 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottet förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg och Robert Axebro. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) och Robert Axebro (C) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Protokollet skickas till Region Västerbotten 
regionalutveckling@regionvasterbotten.se, uppge diarienummer RUN 373-
2021.  
 

 

  

mailto:regionalutveckling@regionvasterbotten.se
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§ 293 

 

Diarienr: KS-2021/01046 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för 

Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift 

och hantering av personaladministrativa system 

(PA-nämnden) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens 

gemensamma nämnd gällande drift och hantering av 

personaladministrativa system (PA-nämnden).  

Ärendebeskrivning 

PA-nämnden beslutade den 3 september 2021 §10, efter utredning att  
Örnsköldsvik kommun kan lämna Umeåregionens gemensamma nämnd 
gällande drift och hantering av personaladministrativa system från och 
med den 1 januari 2022. I samband utträdet regleras kostnaderna för 
Örnsköldsviks kommun. 

Reglemente och samverkansavtal har reviderats och antalet ledamöter och 

kostnadsfördelning har justerats. Beslut om reviderat reglemente och 

samverkansavtal behöver beslutas av resp. kommuns kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från PA-nämnden 2021-09-03 §10 

Reviderat reglemente 

Reviderat samverkansavtal. 

Beredningsansvariga 

Monica Vestberg, lönechef 

 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottet förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Carin Nilsson 
 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Protokoll och reglemente skickas till: 

PA-nämnden 
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§ 294 

 

Diarienr: KS-2021/01061 

Limiter 2022 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

 

att för verksamhetsår 2022 bevilja en kreditlimit (inklusive extern 

ansvarsförbindelse) på totalt 14 553 100 000 SEK för Umeå 

kommunkoncern varav 3 650 000 000 SEK för Umeå kommun,  

10 802 800 000 SEK för bolag inom UKF-koncernen samt 100 300 000 SEK 

för övriga av kommunen direktägda företag och organisationer, allt enligt 

bifogad bilaga 

 

att ingå borgen såsom för egen skuld för ansvarsförbindelser avseende de 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader 

 

att styrelsen i Umeå Kommunföretag AB, och i brådskande fall 

verkställande direktören, får omdisponera UKF-företagens limiter inom 

beslutad totallimit för UKF. Av kommunfullmäktige utsedd 

internbanksverksamhet får upplåna medel upp till ovan angivna 

maximala belopp 

 

att bolagens internbankspåslag och borgensavgift för 2022 ska uppgå till 

totalt 0,45%. 

 

Ärendebeskrivning  
Umeå kommunkoncerns totala kreditlimit ökar med 600 000 000 SEK 

jämfört med förra året. Den främsta ökningen består i de pågående 

investeringarna i Umeå Hamn och Umeva.  

 

I enlighet med ”Regel och riktlinjer för finansiell verksamhet” gäller att 
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styrelsen för Umeå Kommunföretag AB ska besluta om att tillstyrka 

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

koncernen. Kommunfullmäktige ska enligt samma regelverk slutligen 

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

företagen, kommunen själv och av kommunen direktägda företag och 

organisationer. I enlighet med dessa regler föreslås beviljande av 

koncernlimiter inklusive ansvarsförbindelser, enligt bifogad bilaga.  

 

Beslutsunderlag  
Bilaga 1: Kreditlimiter inkl. ansvarsförbindelser för Umeå kommunkoncern, 

2022 

 

Beredningsansvariga  

Olof Jansson, Anna-Karin Nilsson  

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottet förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Davis Kaza och Lasse Jacobson. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) och Davis Kaza (AP) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag.  Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Protokollet skickas till Olof Jansson och Anna-Karin Nilsson  
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§ 295 

 

Diarienr: KS-2019/00899 

Ny avfallstaxa 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta avfallstaxa för 2022 enligt bilaga 

 

att gälla från och med 2022-01-01 och tills vidare 

 

att avgiften ska erläggas till Umeå vatten och avfall AB. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommunföretag AB föreslår att kommunfullmäktige antar en ny 

avfallstaxa för 2022 och tills vidare. Ärendet har initierats av styrelsen för 

Umeå vatten och avfall AB. Totalt sett innebär förslaget till avfallstaxa att 

de beräknade intäkterna kommer att öka för att möta beräknade 

kostnadsökningar och för att balansera resultatet. Grundavgifterna höjs för 

samtliga kundkategorier då indirekta kostnader samt kostnader för 

återvinningscentraler bedöms öka. Behållaravgifter och viktavgifter höjs för 

att möta indexhöjningar samt höjning av förbränningsskatten från 2022. 

Beslutsunderlag 

Avfallstaxa Umeå kommun. 
Umeå Kommunföretag AB protokoll 2021-11-30, nr 251 p. 3:1. 
Missiv Umeva 2021-11-22. 
Tjänsteskrivelse Vakin 2021-10-12. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från Umeå kommunföretag. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Protokoll och avfallstaxa skickas till Umeå Kommunföretag AB och Umeva 
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§ 296 

 

Diarienr: KS-2021/00789 

Fyllnadsval: Ersättare i tekniska nämnden Rita 

Andersson (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till siste ersättare i tekniska nämnden utse Karin Vincent (S). 

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde 2021-09-27 beviljade kommunfullmäktige Rita 

Andersson (S) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Karin Vincent 

Tekniska nämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 297 

 

Diarienr: KS-2021/00890 

Fyllnadsval: Ledamot i äldrenämnden; Anna 

Jonsson (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att utse ersättare Anneli Andersson (S) till ledamot i äldrenämnden 

 

att utse Anneli Jonsson (S) till siste ersättare i äldrenämnden 

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde 2021-09-27 beviljade kommunfullmäktige Anna 

Jonsson begärt entledigande från uppdraget som ledamot i äldrenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Anneli Andersson 

Anneli Jonsson 

Äldrenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 298 

 

Diarienr: KS-2021/01019 

Fyllnadsval: Ledamot i byggnadsnämnden, ersättare 

i kommunfullmäktige och ersättare i 

jämställdhetsutskottet; Maria Myrstener (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i jämställdhetsutskottet utse Susanne Yttergren (V) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 2021-11-29 Maria 

Myrstener (V) entledigande från uppdragen som ledamot i 

byggnadsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 

jämställdhetsutskottet. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Susanne Yttergren 

Jämställdhetsutskottet 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 299 

 

Diarienr: KS-2021/00982 

Fyllnadsval: Ersättare i individ- och familjenämnden 

(L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att utse Hans-Christer Jonsson (L) till ersättare i individ- och 

familjenämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2021-11-29 att till vice 

ordförande i individ- och familjenämnden utse ersättare Hanna Lundin 

Jernberg (L). Kommunfullmäktige utser idag ny ersättare på det vakanta 

uppdraget. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Hans-Christer Jonsson 

Individ- och familjenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 300 

 

Diarienr: KS-2021/01040 

Fyllnadsval: Ersättare i valnämnden och 

Norrlandsoperans styrelse; Lena Näslund (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i Norrlandsoperans styrelse utse Maria Larsson (S). 

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde 2021-11-29 beviljade kommunfullmäktige Lena 

Näslund (S) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

valnämnden och ersättare i Norrlandsoperans styrelse. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Karin Vincent 

Norrlandsoperan 

Lönesupport, Troman 
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§ 301 

 

Diarienr: KS-2021/01113 

Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige och 

personalnämnden; Sara Häggström (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Sara Häggström (C) begärt entledigande från uppdragen 

som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i personalnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslut enligt förslag från valberedningen 

 

att utse Robert Axebro (C) till ersättare i personalnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Sara Häggström (C) har begärt entledigande från uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige och ersättare i personalnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Sara Häggström 

Robert Axebro 

Länsstyrelsen 

Personalnämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 302 

 

Diarienr: KS-2014/00373 

Val av ordförande och vice ordförande i nämnden 

för grundläggande IT-kapacitetstjänster (ITKN) 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att utse Lorents Burman (S) Skellefteå till ordförande i nämnden för 

grundläggande IT-kapacitetstjänster för 2022 

 

att utse Anna Frej (S) Vännäs till vice ordförande i nämnden för 

grundläggande IT-kapacitetstjänster för 2022. 

Ärendebeskrivning 

I reglementet för nämnden framgår att Umeå kommunfullmäktige som 

värdkommun utser ordförande som årligen ska nomineras av en av de 

deltagande kommunerna. Ordförandeposten innehas av alla kommuner i 

tur och ordning. Följande princip har använts:  

År  Ordförande  Vice ordförande  
2019  Skellefteå  Vännäs  
2020 Vännäs  Umeå 

2021 Umeå Skellefteå 

Beslutsunderlag 

ITKN 2021-11-15 § 13 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Skellefteå kommun 

Vännäs kommun 

Ann Siklund, Gator och parker 

Lönesupport, Troman 



Sida 51 av 82 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 303 

 

Diarienr: KS-2021/00088 

Anmälningsärenden 2021-12-20 

Nämndernas uppdragsplaner 

Diarienummer: KS-2021/00088 

 

Motioner 

Motion 34/2021: Arbetsplatsdemokrati - det nya demokratiprojektet i 

Umeå kommun; Jan- Olov Carlsson (V), Bore Sköld (V), Lennart Arvidsson 

(V) och Ellen Ström (V). Dnr KS-2021/01122.  

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Parti: Vänsterpartiet 

Ny ersättare: Elsa Andersson Hedqvist 

Avgången ersättare: Maria Myrstener  

 

Parti: Liberalerna  

Ny ersättare: Maria Lindvall 

Avgången ersättare: Björn Alrutz-Boman 
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§ 304 

 

Diarienr: KS-2018/00583 

Motion 25/2018: Nätpublicera motioner och frågor; 

Henrik Agerhäll (-) (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse att-sats 1 i motion 25/2018 besvarad enligt yttrandet nedan.  

 

att avslå att-sats 2 i motion 25/2018 med motiveringen nedan. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2018 yrkar Henrik Agerhäll 

(-) (SD): 

  

1. att kommunen ska börja om med att publicera inkomna motioner på 
kommunens hemsida på samma överskådliga sätt som skett sedan 
åtminstone 2013. 

 

2. att kommunen ska börja om med att publicera inkomna 
interpellationer och enkla frågor på kommunens hemsida på samma 
överskådliga sätt som skett sedan åtminstone 2013. 

 

Stadsledningskontorets yttrande 

 

Bakgrund 

Umeå kommun publicerade motioner, interpellationer och enkla frågor på 

kommunens webbplats mellan åren 2013 och 2017. Några interpellationer 

visade sig tänja på gränsen, och eventuellt vara olagliga att publicera, varpå 

motioner, interpellationer och frågor stoppades från publicering. 

 

Juridik 

Det finns inte något lagkrav om att kommuner ska publicera motioner, 

interpellationer och frågor på sin hemsida.  
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Det är inte helt klarlagt vem som bär det ev. straffrättsliga ansvaret för 

publicering av motioner, interpellationer och frågor på kommunens 

webbplats.  

 

Om motioner (att-sats 1) 

Motioner publiceras sedan lång tid tillbaka återigen på kommunens 

webbsida. Den första att-satsen föreslås därmed anses vara besvarad. Ett 

beslut om en motion är möjligt att överklaga och för att underlätta för 

medborgare att följa ärendet som, på sin väg mot beslut i 

kommunfullmäktige, kan behandlas i olika berörda nämnder, har 

stadsledningskontoret valt att publicera motioner på kommunens 

webbplats trots att det råder juridiska oklarheter kring vem som bär det 

straffrättsliga ansvaret för publiceringen på kommunens webbplats. 

 

Om interpellationer och frågor (att-sats 2) 

En interpellation eller en fråga leder inte till något beslut som går att 

överklaga. Utan det handlar om frågor som ställs till ansvariga politiker. 

Den andra att-satsen förslår stadsledningskontoret att kommunfullmäktige 

avslår då det inte är ett krav enligt lag att interpellationer och frågor 

publiceras på kommunens webbsida och då det inte hittats en praktisk 

lösning för publicering av interpellationer och frågor mot bakgrund av att 

det råder oklarheter kring vem som bär det straffrättsliga ansvaret för 

publiceringen på kommunens webbplats.  

 

Respektive politiskt parti har möjlighet att publicera interpellationer och 

frågor på sina egna webbplatser. Länk till partiernas webbplatser finns på 

kommunens hemsida. Interpellationer/frågor som fått ställas under 

fullmäktigesammanträde kommer också finnas publicerade i justerat 

protokoll på kommunens webbplats. 

 

Webbdiariet 

Inskickade motioner, interpellationer och enkla frågor kan alltid sökas fram 

i webbdiarierna på kommunens webbplats https://www.umea.se/diarium. 

Vid sökning i webbdiarierna går det att läsa rubrik, datum för registrering 

och rubrik på de eventuella andra handlingar som upprättats i ärendet. 

Däremot går det inte att läsa själva handlingen. I anslutning till 
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webbdiarierna finns mejladresser för att enkelt kunna begära ut den 

handling som önskas.  

Beslutsunderlag 

Motionen 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Eric Lindström  

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Föredragande: Lennart Nilsson, kommunjurist 
 
Följande yttrar sig: Patrik Brännberg, Mattias Larsson och Marie-Louise 
Rönnmark. 
 
Yrkanden 
Mattias Larsson (C) och Marie-Louise Rönnmark (S) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (anse att-sats 1 besvarad och att avslå att-sats 
2). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 305 

 

Diarienr: KS-2018/00592 

Motion 29/2018: Skapa ytterligare närhet och 

trygghet i kollektivtrafiken; Anders Ågren (M), 

Peder Vesterberg (L), Mattias Larsson (C) och 

Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 29/2018: Skapa ytterligare närhet och trygghet i 

kollektivtrafiken. 

 

Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om att avslå motionen. 
 
Protokollsanteckning 
Patrik Brännberg (AP) och Davis Kaza (AP). Se kommunfullmäktiges 
beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2018 

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

Veronica Kerr (KD): 

• Att införa ett arbetssätt i kollektivtrafiken där man genom en 
trygghetsåtgärd kan be busschauffören att få stiga av mellan 
busshållplatser. 

 

Efter motionens inkommande har kommunfullmäktige gett Umeå 

kommunföretag i uppdrag att införa flexibla nattstopp för avstigande i 

kollektivtrafiken där bussen stannar mellan två ordinarie busshållplatser i 

syfte att öka den upplevda tryggheten nattetid (uppdrag 32 i nuvarande 

planeringsförutsättningar). 
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Umeå kommunföretags (UKF) styrelse har svarat på motionen och anser 

den besvarad med hänvisning till uppdrag 32 och att de har beslutat att 

föreslå den regionala kollektivtrafikmyndigheten att införa flexibla 

nattstopp. Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott har i sitt yttrande 

föreslagit att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion 29/2018: Skapa ytterligare närhet och trygghet i kollektivtrafiken 

Skrivelse UKF 

Beskrivning flexibla nattstopp 

Protokollsutdrag JUSK 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström, stadsledningskontoret 

 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med yttrande från Umeå kommunföretag anse motion 

29/2018: Skapa ytterligare närhet och trygghet i kollektivtrafiken besvarad. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L) och Maja 
Westling (C) – Bifall till motionen. 
Bore Sköld (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen (anse motionen besvarad) mot bifall till 

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) – avslag till motionen 

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

bifalla motionen 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

avslag till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

motionen. 

 

Reservation 

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

om att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Maria Nilsson, Hans Lindberg, Veronica 
Kerr, Charlotta Westerlund, Ellen Ström, Davis Kaza, Petter Nilsson, Maja 
Westling, Marianne Normark, Nils Seye Larsen, Margareta Rönngren och 
Gudrun Nordborg. 
 
Yrkanden 
Anders Ågren (M), Hans Lindberg (S), Veronica Kerr (KD), Ellen Ström (V), 
Davis Kaza (AP), Maja Westling (C), Marianne Normark (L), Nils Seye 
Larsen (MP), Charlotta Westerlund (S) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag (bifalla motionen). 
 
Maria Nilsson (SD) och Petter Nilsson (SD) – Avslag till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (bifall till motionen) mot avslag till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag (bifall till motionen). 
Nej-röst för avslag till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 59 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om att avslå motionen. 
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Protokollsanteckning 
Patrik Brännberg (AP) och Davis Kaza (AP). Då Arbetarpartiet, varken i 
debatt eller i beredningsmaterial, fått reda på vad bussförarna och deras  
fackförening tycker om förändringen lägger vi ned våra röster. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Umeå kommunföretag 
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§ 306 

 

Diarienr: KS-2019/00093 

Motion 3/2019: Ingen Social dumpning vid 

upphandlingar; Ulrika Edman (V), Lennart Arvidsson (V) 

och Åsa Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 3/2019: Ingen Social dumpning vid upphandlingar enligt 

stadsledningskontorets anförande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 20219-01-28 yrkar Ulrika Edman 

(V), Lennart Arvidsson (V) och Åsa Bäckström (V): 

  

att Umeå kommun ska tillämpa krav på personalövertagande vid alla större 

tjänsteupphandlingar. 

 

att Umeå kommuns bolag skall tillämpa krav på personalövertagande vid 

alla större tjänsteupphandlingar där tex kollektivtrafiken är ett tydligt 

exempel. 

 

Stadsledningskontorets anförande (genom Upphandlingsbyrån)  

Det är ej förenligt med lagstiftningen, Lagen om Offentlig Upphandling 

(LOU) att kategoriskt ställa krav på övertagande av personal i samtliga 

större tjänsteupphandlingar. Den upphandlande myndigheten måste som 

precis vid all upphandling ta ställning till om de valda kraven och dess 

nivåer är lämpliga att ställa och förenliga med de grundläggande 

upphandlingsprinciperna i det enskilda fallet.  Kravställandet skulle förutom 

att det inte är förenligt med lagstiftning kunna bidra till en snedvriden 

konkurrens. Upphandlingsbyråns förslag är därför att motionen avslås. 
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Jämställdhetsutskottets yttrande 

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig 2021-03-04, § 5 och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Se protokollsutdrag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-03-04, § 5. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh, upphandlingsbyrån 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 
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Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Lennart Arvidsson, Anders Norqvist, Charlotta 
Westerlund, Davis Kaza, Elmer Eriksson, Åsa Bäckström, Hans Lindberg, 
Maria Nilsson, Lasse Jacobson, Mattias Larsson och Nils Seye Larsen.  
 
Yrkanden 
Anders Norqvist (L), Charlotta Westerlund (S), Davis Kaza (AP), Elmer 
Eriksson (M), Hans Lindberg (S), Maria Nilsson (SD), Mattias Larsson (C) 
Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Lennart Arvidsson (V), Lasse Jacobson (V) – 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 bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 54 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Voteringslista. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Upphandlingsbyrån   
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§ 307 

 

Diarienr: KS-2019/00182 

Motion 6/2019: Inför utmaningsrätt på kommunal 

verksamhet; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), 

Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 6/2019; Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet 

utifrån grundprincipen att det i första hand är verksamheternas behov 

som skall styra inköpen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019 

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

Veronica Kerr (KD): 

• att införa utmaningsrätt i Umeå kommun 
 

Umeå är en av de platser i Sverige med starkast tillväxt och årligen 

tillkommer omkring 1 000 nya arbetstillfällen (netto) i Umeå varav 

merparten inom det privata näringslivet och främst i mindre och 

medelstora företag. I mätningar hamnar Umeås näringsliv i topp när det 

gäller tillväxt i omsättning, lönsamhet och antalet anställda.  

 

Svenskt Näringsliv mäter årligen företagsklimatet i kommunerna i en 

uppmärksammad rankning. Denna ranking som i första hand värderar 

attityder och hur den grupp företag som svarar upplever kommunen inom 

ett antal områden är en av många instrument som syftar till att värdera hur 

förutsättningar för företagande ser ut.  Vi ser att de senaste åren har stora 

kommuner med en faktiskt tillväxt och objektivt bättre förutsättningar för 

företagande allt svårare att placera sig. Med det sagt är arbetet att 

förbättra resultatet i enkäten är av hög prioritet. 



Sida 63 av 82 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Under de senaste åren har Umeå Kommun tillsammans med det lokala 

näringslivet genomfört att stort antal insatser i syfte att ytterligare stärka 

företagsklimatet utifrån de prioriteringar som företagen gör i ifrågavarande 

ranking.  Bl a dialog, upphandling, upplevd konkurrens och kommunal 

service. Det har bildats ett stort antal råd och branschforum där det utöver 

alla enskilda möten sker dialog inom för företagen viktiga områden. 

Samtidigt som vi vet att metoden utvecklats och antalet faktiska tillfällen 

och plattformar för dialog utökats ser vi samtidigt att de som svarar på 

enkäten uppfattar det som att dialogen försämrats.  

 

Kommunal konkurrens och utmaningsrätt 

Umeå är en av de kommunerna i norra Sverige med störst andel externa 

inköp av varor och tjänster från det privata näringslivet (drygt 12% enligt 

Svenskt Näringsliv).  Det är tydligt uttalat att fler lokala företag skall 

beredas möjlighet att göra affärer med kommunen. Upphandlingsenheten 

har genomfört ett stort antal möten med företagen som sänkt trösklarna 

vilket inneburit att ännu fler lokala företag kunnat göra affärer med 

kommunen. 

 

Ett arbete som burit frukt och som kan åskådliggöras nedan 

sammanställning. (Statistiken kommer från Tendium och sammanställts av 

Företagarna. Lycksele och Åsele saknas i jämförelsen och självklart har 

större kommuner bättre förutsättningar utifrån utbudet) 

 

Andel inköp från lokala företag kommuner i Västerbotten 

 

Umeå Kommun 73% 

Skellefteå Kommun 56% 

Vilhelmina  42% 

Storuman   37% 

Vindeln   28% 

Vännäs  27% 

Dorotea   26% 

Norsjö  24% 

Robertsfors  14% 

Malå  12% 



Sida 64 av 82 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Nordmaling   12% 

Bjurholm  10% 

 

Utmaningsrätt 

Utmaningsrätt är en av många arbetssätt för att hitta fler ingångar till att 

företag skall ges möjlighet att göra affärer med som kommunen. En 

utmaningsrätt kan utföras på flera sätt med olika grad av tämligen 

omfattande administrativa rutiner beroende på arten av 

verksamhet/tjänst/produkt som utmaningen avser. Ett antal kommuner 

runt om i Sverige har infört modeller av utmaningsrätt eller 

konkurrensprövning. Dock bör understrykas att inköp av vara eller tjänst 

alltid måste följa LOU samt att beslut om inköp är inordnat befintlig 

beslutsstruktur oaktat var initiativet uppstår. Det betyder att en fullständig 

utmaningsrätt kan bli oerhört administrativt betungande utan att det per 

automatik leder till inköp utifrån upphandlingsregler och slutligen politiska 

beslut. 

 

Konkurrensprövning 

Även om initiativ till behov vanligen kommer via verksamheterna så är det 

idag inte ovanligt att näringslivet kontaktar Umeå Kommun med 

förfrågningar om möjligheter att leverera vara eller tjänst. Dessa hanteras 

vanligen via upphandlingsavdelningen eller via Umeå Kommun näringsliv 

som ”lotsar” vidare till rätt organisatorisk enhet som i sin tur kan initiera 

ett behov. 

 

Företagen är en viktig aktör i att utveckla och effektivisera kommunen och 

därmed spara pengar för kommunmedborgarna. 

 

För det företag eller andra som upplever kommunal konkurrens har Umeå 

Kommun sedan ett antal år dessutom inrättat en tjänst där anmälaren helt 

anonymt kan påtala eventuell konkurrens och detta utreds och redovisas 

vid det med Företagarna gemensamma Företagarrådet. Inom ramen för 

denna process kan idag viss prövning nära utmaning genomföras.  

Beslutsunderlag 

Motion 6/2019: Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet 
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Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, näringslivschef 

Peter Öystilä, näringslivsutvecklare 

Urban Helmersson, upphandlingschef 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen 

(avslå motionen). 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

Kerr (KD) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (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 beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att 

bifalla motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Gudrun Nordborg, Hans Lindberg, Patrik 
Brännberg, Mattias Larsson, Maria Nilsson, Anders Sellström, Anders 
Norqvist, Nils Seye Larsen, Lasse Jacobson, Maja Westling, Davis Kaza och 
Elin Söderberg.  
 
Yrkanden 
Gudrun Nordborg (V), Hans Lindberg (S), Patrik Brännberg (AP), Maria 
Nilsson (SD) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag (avslå motionen). 
 
Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Anders Sellström (KD), Anders 
Norqvist (L) och Maja Westling (C) – 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 bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 40 ja-röster mot 24 nej-röster och 1 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. Voteringslista. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
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§ 308 

 

Diarienr: KS-2020/00513 

Motion 18/2020: Fri parkering i Umeå Centrum 

vissa lördagar; Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 18/2020: Fri parkering i Umeå centrum vissa lördagar 

enligt Umeå Parkerings AB:s yttrande. 

 

Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-08-31 yrkar Maria Nilsson 

(SD): 

 

att Umeå kommun erbjuder presumtiva kunder och gäster i affärer och 

restauranger i centrala delarna av kommunen avgiftsfri parkering under en 

lördag per månad. 

 

Umeå Parkerings AB:s yttrande  

Motionären framhåller att god tillgång till bra parkering i stadskärnan är en 

viktig faktor för utvecklingen av kommunens centrumhandel. Den 

uppfattningen delar vi. Avgiftsbelagd parkering är en av de mest effektiva 

åtgärderna för att skapa omsättning på de parkeringsresurser vi har och på 

så vis skapa bästa tillgänglighet.  

 

Försök med avgiftsfri parkering i olika omfattning har genomförts i andra 

städer av Umeås storlek. Vi känner inte till någon stad där åtgärden kunnat 

påvisa önskad effekt. Ett flertal av de städer som motionären hänvisar till 

har fattat beslut om att reglera centrumparkeringen med avgift i syfte att 
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bidra till en bra trafiksituation och god miljö då även de städerna står 

under en stark utveckling. Differentierad avgift på centrala 

parkeringsplatser är ett medel för ökad tillgänglighet och rörlighet. Tas 

avgiften bort försvinner denna differentiering, och med det, ett viktigt 

styrmedel att prioritera besökande som parkeringskundgrupp framför 

andra kundgrupper såsom yrkesverksamma. Avgiftsfri parkering kan därför 

leda till ökad söktrafik som i sin tur leder till ökad miljöpåverkan. Den 

avgiftsmodell som nyttjas i nuläget fungerar väl i syftet att skapa 

tillgänglighet till de som besöker centrum. På lördagar nyttjas Upabs 

parkeringsplatser mycket väl och avgiftsfrihet skulle därför inte skapa 

större tillgång, tvärtom skulle omsättningen av platserna minska och färre 

kunder skulle kunna nyttja samma resurs. En rimlig prissättning och en 

fortsatt utbyggnad av parkeringsplatser, på strategiskt valda områden, är 

ett hållbart stöd för handelns utveckling i centrum.  

 

Upab anser därför inte att avgiftsfrihet är en lämplig åtgärd för att möta 

centrums ökade konkurrens. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Upabs svar på motionen 2021-11-11. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag om att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) med instämmande av Anders Ågren (M) – bifall till 

motionen 
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Hans Lindberg (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 beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Anders Ågren, Hans Lindberg, Maja 
Westling, Nils Seye Larsen, Petter Nilsson, Lena Karlsson Engman, Gunnar 
Dahlberg, Anders Norqvist, Jan-Olov Carlsson, Davis Kaza, Anders 
Sellström, Lasse Jacobson, Robert Axebro och Mikael Berglund. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Maja Westling (C), Nils Seye Larsen (MP), Lena Karlsson 
Engman (S), Anders Norqvist (L), Jan-Olov Carlsson (V), Davis Kaza (AP), 
Anders Sellström (KD) och Mikael Berglund (S) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Maria Nilsson (SD) 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.  
 
Reservation 
Maria Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Umeå Parkerings AB (Upab)  
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§ 309 

 

Diarienr: KS-2020/00729 

Motion 28/2020: Inför testverksamhet av bestäm-

själv-tömning av sopkärl; Lena Riedl (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 28/2020: Inför testverksamhet av bestäm-själv-tömning 

av sopkärl med motivering enligt yttrande från Vakin. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-10-26 yrkar Lena Riedl (M): 

 

att uppdra till Vakin att utreda möjligheten att införa testverksamhet av 

bestäm-själv-tömning av sopkärl. 

 

Vakin föreslår 2020-11-24 att motionen avslås för att avvakta resultat och 

erfarenhetsutbyte med Helsingborg via NSR och branschen innan någon 

utredning om att införa testverksamhet i Umeå påbörjas.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-09, § 31 att återremittera motion 

28/2020: Inför testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl till 

bolagsstyrelserna för Vakin och Umeå Energi för yttrande. 

 

Vakin föreslår 2021-10-18 att motionen avslås utifrån de sammanfattande 

resultat som Vakin tagit del av i det test som Helsingborgs kommun genom 

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) genomfört. 

 

Eftersom det är Vakin som är huvudman för avfallshanteringen avstår 

Umeå Energi från att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Vakins yttrande 2021-10-18 
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Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-09, § 31 (återremiss) 

Vakins yttrande 2020-11-24  

Motionen 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Att anse motionen besvarad. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot att anse motionen besvarad. 

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Ågren (M) med instämmande av Mattias Larsson (C) – att anse 

motionen besvarad 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- 

och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Lena Riedl 
Yrkanden 
Lena Riedl (M) – Bifall till att anse motionen besvarad. 
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Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till att anse 
motionen besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Vatten och avfallskompetens i Norr AB (Vakin)   
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§ 310 

 

Diarienr: KS-2021/00150 

Motion 2/2021: Resurscentrum för genus och 

jämställdhet; Ulrika Edman, Åsa Bäckström och 

Susanne Yttergren (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 2/2021: Resurscentrum för genus och jämställdhet enligt 

för- och grundskolenämndens, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 
Åsa Bäckström, för Västerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i februari 2021 yrkar Ulrika Edman 

(V), Åsa Bäckström (V) och Susanne Yttergren (V): 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till för- och grundskolenämnden och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att besluta om att inrätta ett 

”Resurscentrum för genus och jämställdhet”, med uppgift att stödja och 

utveckla arbetet för genus och jämställdhet samt att motverka alla former 

av diskriminering. 

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Stadsledningskontoret har inget ytterligare att tillföra. 
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Beslutsunderlag 
Motionen 

För- och grundskolenämnden 2021-04-29, § 43 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-28, § 56 

Jämställdhetsutskottet protokoll 2021-06-17, § 23. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – 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 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ellen Ström (V) – Bifall till motionen. 
Lars Forsgren (SD) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå motionen) mot 

bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om bifall till motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Åsa Bäckström, Moa Brydsten, Peter Vigren, Veronica 
Kerr, Robert Axebro, Petter Nilsson, Charlotta Westerlund, Madelene Nord, 
Gudrun Nordborg och Carinne Sjöberg. 
 
Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Peter Vigren (S), Veronica Kerr (KD), Robert Axebro (C), 
Petter Nilsson (SD), Charlotta Westerlund (S), Madelene Nord (M) och 
Carinne Sjöberg (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Åsa Bäckström (V) och Gudrun Nordborg (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  
 
Reservation 
Åsa Bäckström, för Västerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämnden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 311 

 

Diarienr: KS-2021/00386 

Motion 3/2021: Självkostnadsprincip vid kommunal 

markförsäljning; Ulrika Edman (V) och Lasse 

Jacobson (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att motion 3/2021: Självkostnadsprincip vid kommunal markförsäljning 

anses vara besvarad i enlighet med nedanstående yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-02-22 yrkar Ulrika Edman (V) 

och Lasse Jacobson (V): 

 

• Att exploateringsverksamheten ska drivas enligt en självkostnadsprincip 
i enlighet med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskottets 
beslut från 2005, som innebär att intäkter från försäljning av tomtmark 
över tid ska täcka nya exploateringskostnader. 

 

Ulrika Edman (V) och Lasse Jacobson (V) skriver i sin motion att när 

kommunen säljer mark för bl. a bostadsbyggande är det rimligt att 

samtidigt säkra resurser för att kompensera med köp av ny mark. 

Vänsterpartiet menar att en långsiktig kommunal rådighet över Umeås 

utveckling är nödvändig för att inte riskera att godtyckliga marknadskrafter 

i förlängningen blir de som bestämmer kommunens utveckling. Ett 

nollsummespel för intäkter och utgifter vid försäljning av mark är därför en 

klok princip för att säkerställa en långsiktig demokratisk samhällsplanering. 

Yttrande 

Umeå kommun har i många år tillämpat principen om att kostnader för 

exploatering ska täckas av intäkter från markförsäljningar. Som 

Vänsterpartiet skriver tydliggjordes det 2005 genom att kommunstyrelsens 
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planeringsutskott beslutade att exploateringsverksamheten ska bedrivas 

som ett nollsummespel enligt självkostnadsprincipen, där intäkterna från 

försäljning av tomtmark över tid ska täcka exploateringskostnaderna 

(KS000303/2005). 

 

Förutsättningarna för kommunal exploateringsverksamhet har dock 

förändrats och förtydligats över tid:  

 

I slutet av 2000-talet uppmärksammades hela fastighetssverige genom det 

s k Årefallet på att kommuner måste förhålla sig till EU:s statsstödsregler 

vid försäljning av mark. Fallet handlar om Åre kommun som beslutade att 

överlåta ett markområde utanför Åre by till Konsum. Kommunen hade inte 

låtit värdera marken eller infordra några andra bud. Lidl lämnade ett anbud 

på marken som väsentligt översteg köpeskillingen Konsum förvärvat 

marken för. Ärendet togs till EU-tribunalen med grunden som otillåtet 

statsstöd. Detta gjorde det tydligt att kommuner inte får sälja mark och 

fastigheter väsentligt under marknadsvärdet då det kan leda till otillåtet 

statsstöd. 

 

Sedan 2005 har fastighetspriserna också förändrats. Omkring 2008–2009 

började priserna öka kraftigt i hela landet, även i Umeå. Ökningen har 

fortsatt i princip oavbrutet sedan dess och i Umeå steg exempelvis priset 

på bostadsrätter från 2005 till 2017 med 345%. De ökade 

fastighetspriserna ledde till att skillnaden mellan marknadsvärde på 

tomtmark - d.v.s. det mest sannolika priset vid en normal försäljning på en 

öppen och fri marknad – och kommunens markpris baserat på 

självkostnadsprincipen vid exploatering med tiden blivit betydande i många 

exploateringsområden. 

 

För att bland annat komma till rätta med skillnaden mellan självkostnad 

och marknadsvärde beslutade kommunfullmäktige 2017 om ett antal nya 

principer för prissättning av kommunal tomtmark. De går i stora drag ut på 

att kommunens priser på mark för småhus, flerbostadshus och 

handel/kontor/hotell ska utgå från bedömningar av försiktigt 

marknadsvärde. Se KS-2017/00116. 
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Motivet till att priserna ska baseras på försiktigt marknadsvärde är att 

kommunen genom sitt stora markinnehav är en betydande aktör vid 

försäljning av tomtmark och om möjligt bör undvika att bli 

prisledande/prisdrivande.  

 

Inför uppstart av varje enskilt projekt görs noggranna kalkyler över 

kostnader och intäkter för att säkerställa att exploateringsverksamheten 

sammantaget och över tid bär sina kostnader. I kalkylerna finns alltid 

kostnader för markförvärv inräknat. På så sätt säkerställs att det finns 

resurser för markförvärv.  

 

Sammanfattningsvis: Principen om att exploateringsverksamheten ska 

täcka sina kostnader följs fortfarande, Umeå kommun kan uppvisa en 

exploateringsverksamhet i balans över tid. Det är dock inte tillåtet för 

kommuner att sälja fastigheter till lägre pris än marknadsvärde och 

riktlinjerna för prissättning har därför kompletterats. Resurser för 

markförvärv säkerställs i budget.  

 

Med grund i ovanstående resonemang anses Vänsterpartiets yrkande om 

självkostnad vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion 3/2021: Självkostnadsprincip vid kommunal markförsäljning. 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson, Mark och exploatering 

Anton Hägglund, Mark och exploatering 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkande 

Hans Lindberg (S), Bore Sköld (V) och Mattias Larsson (C) – Bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad). 

 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

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

anse motionen vara besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Lasse Jacobson, Janet Ågren, Anders Norqvist, Mattias 
Larsson, Hans Lindberg, Maria Nilsson och Anders Ågren. 
 
Yrkanden 
Janet Ågren (S), Anders Norqvist (L), Mattias Larsson (C), Hans Lindberg 
(S), Maria Nilsson (SD) och Anders Ågren (M) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag (anse motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad). 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Anton Hägglund   
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§ 312 

 

Diarienr: KS-2021/00283 

Motion 5/2021: Inför avgiftsfria arbetsskor i den 

kommunala hemtjänsten; Åsa Bäckström (V), 

Lennart Arvidsson (V) och Rebecca Sellstedt (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 5/2021: Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 

hemtjänsten enligt individ- och familjenämndens, äldrenämndens och 

jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i mars 2021 yrkar Åsa Bäckström 

(V), Lennart Arvidsson (V) och Rebecca Sellstedt (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige uppdrar äldrenämnden och individ- och 

familjenämnden att, tillsammans med berörda fackförbund, formulera en 

plan för ett införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 

hemtjänsten, samt 

 

att Umeå kommunfullmäktige tillskjuter medel för att finansiera ett 

införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten från 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

 

Individ- och familjenämnden, äldrenämnden och jämställdhetsutskottet 

har yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 
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Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 

Äldrenämndens protokoll 

Jämställdhetsutskottets protokoll 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen 
Tomas Wennström (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 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå motionen) mot 

bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om bifall till motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Åsa Bäckström, Tomas Wennström, Igor Hell, Rebecca 
Sellstedt, Veronica Kerr, Anders Norqvist, Solveig Granberg, Elmer Eriksson, 
Ellen Ström, Maria Nilsson, Lasse Jacobson och Andreas Lundgren. 
 
Yrkanden 
Tomas Wennström (S), Igor Hell (M), Veronica Kerr (KD), Anders Norqvist 
(L), Solveig Granberg (C), Elmer Eriksson (M), Maria Nilsson (SD) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Åsa Bäckström (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden   
 

 

 

 

 

 


