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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 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. 
 



Sida 3 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

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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