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Beslutande
Hans Lindberg (S), ordförande
Anders Ågren (M), vice ordförande (deltar på distans)
Janet Ågren (S), andre vice ordförande (deltar på distans)
Moa Brydsten (S) (deltar på distans)
Tomas Wennström (S) (deltar på distans)
Carin Nilsson (S) (deltar på distans)
Lena Riedl (M) (deltar på distans)
Gunilla Berglund (M) (deltar på distans)
Åsa Bäckström (V) tjänstgörande ersättare (deltar på distans)
Bore Sköld (V) (deltar på distans)
Mattias Larsson (C) (deltar på distans)
Peder Westerberg (L) (deltar på distans)
Nils Seye Larsen (MP) (deltar på distans)
Christina Sjödin (SD) tjänstgörande ersättare för Marcus Bornemisza (SD)(-)
(deltar på distans)
Veronica Kerr (KD) (deltar på distans)
Ej tjänstgörande ersättare (deltar på distans)
Mikael Berglund (S)
Lena Karlsson Engman (S)
Andreas Lundgren (S)
Elmer Eriksson (M)
Marianne Löfstedt (M)
Igor Jonsson (M)
Robert Axebro (C)
Maja Westling (C)
Tjänstepersoner (deltar på distans)
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör § 1
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör
Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag §§ 6-14
Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§1
Diarienr:

Lägesrapport: Corona-pandemin, Umeå kommuns
verksamheter
Äldreomsorgsdirektör Pernilla Henriksson informerar om smittspridning
och vaccinering inom äldreomsorgens verksamheter; särskilt boende och
hemtjänst.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§2
Diarienr: KS-2020/00796

Teknisk ramjustering personalchefer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ställa sig bakom förslaget på teknisk ramjustering på 466 tkr 2021
avseende medel för 0,5 personalchef, från kommunstyrelsen till
kulturnämnden.
att inte ställa sig bakom förslaget på teknisk ramjustering på 456 tkr 2021
avseende medel för 0,5 personalchef, från kommunstyrelsen till
fritidsnämnden.
att ställa sig bakom en eventuell teknisk ramjustering på 922 tkr 2021
avseende 1,0 personalchef från kommunstyrelsen till kulturnämnden.
att inte ställa sig bakom förslaget på teknisk ramjustering på 1 066 tkr
2021 avseende medel för 1,0 personalchef, från kommunstyrelsen till
byggnadsnämnden.

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar
att avslå förslaget på teknisk ramjustering på 466 tkr 2021 avseende
medel för 0,5 personalchef, från kommunstyrelsen till kulturnämnden,
under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig
bakom förslaget.
att avslå förslaget på teknisk ramjustering på 456 tkr 2021 avseende
medel för 0,5 personalchef, från kommunstyrelsen till fritidsnämnden,
under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig
bakom förslaget.
att avslå förslaget på teknisk ramjustering på 1 066 tkr 2021 avseende
medel för 1,0 personalchef, från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden,
under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig
bakom förslaget.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Ärendebeskrivning
Centrala Samverkans Gruppen (CSG) samverkade den 18 mars 2020 om att
dåvarande befattningar som personalchef och personalstrateg för de fyra
förvaltningarna Fritid, Kultur, Samhällsbyggnad och Stadsledningskontor
omfördelas till två personalchefer.
Ansvaret mellan de två nya befattningarna fördelades enligt följande:
− Personalchef Fritid/Kultur
− Personalchef Samhällsbyggnad/Stadsledningskontor
I dagsläget finns budgetmedlen för dessa två tjänster inom kommunstyrelsen. Fritidsnämnden och Kulturnämnden föreslår att medel avseende
personalchef kultur/fritid 922 tkr flyttas från kommunstyrelsen till
kulturnämnden 466 tkr och fritidsnämnden 456 tkr. Organisatoriskt
kommer dock personalchefen att ligga under förvaltningschef för
kulturförvaltningen.
Byggnadsnämnden föreslår att medel avseende personalchef
samhällsbyggnad och stadsledningskontor flyttas från kommunstyrelsen till
byggnadsnämnden.
När beslut togs om att decentralisera ekonomi- och personalfunktionen
från 2020, fördelades medel avseende ekonomi- och personalchefer med
medarbetare till en av de nämnder/förvaltningar som de arbetar för. Dvs
medlen fördelades inte ut på alla nämnder, utan hölls ihop i den nämnd
där personalansvarig förvaltningschef finns. Utifrån att förslaget från
fritidsnämnden och kulturnämnden går emot den principen ställer sig inte
kommunstyrelsen bakom deras förslag. Däremot ställer sig kommunstyrelsen bakom att flytta 922 tkr avseende medel för en personalchef från
kommunstyrelsen till kulturnämnden, där den ansvarige förvaltningschefen
finns. Detta förutsätter dock att kulturnämnden reviderar sitt förslag till
teknisk ramjustering.
På samma sätt ställer sig inte kommunstyrelsen bakom förslaget att flytta
1066 tkr från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden avseende 1,0
personalchef. Dels utifrån att beloppet är för högt, dels utifrån att budget
för förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen ligger inom
kommunstyrelsens budget. Utifrån de principer som användes vid beslutet
om att decentralisera ekonomi- och personalfunktionen bör också medlen
för personalchef ligga där.
Justerares sign:
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Beslutsunderlag
Kulturnämndens protokoll
Fritidsnämndens protokoll
Byggnadsnämndens protokoll

Beredningsansvariga
Margaretha Alfredsson
Lena Höök Gustafsson
Birgitta Forsberg

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Beredningsansvariga
Anette Sjödin

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§3
Diarienr: KS-2020/00872

Teknisk ramjustering kommunikatörer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ställa sig bakom förslaget på teknisk ramjustering på 560 tkr 2021
avseende medel för 1,0 kommunikatör övergripande planering, från
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden.
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar
att avslå förslaget på teknisk ramjustering på 560 tkr 2021 avseende
medel för 1,0 kommunikatör övergripande planering, från
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden, under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig bakom förslaget.
att bevilja en teknisk ramjustering om 320 tkr 2021 avseende medel för
0,5 kommunikatör, från miljö- och hälsoskyddsnämnden till
byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden föreslår att 560 tkr, avseende 1,0 kommunikatör flyttas
från kommunstyrelsens budget till byggnadsnämnden från 2021.
Kommunikatörstjänsten arbetar med frågor kopplade till övergripande
planering, och föreslås samordnas under en stabsfunktion inom
byggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av tre nämnder;
Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
kommunstyrelsen.
Tjänsten som avses arbetar för övergripande planering som ligger inom
kommunstyrelsen. Genom att flytta de föreslagna medlen minskar
kommunstyrelsens budgetutrymme för övergripande planering. För att
Justerares sign:
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värna kommunstyrelsens resurstilldelning och säkra kommunstyrelsens
mandat att prioritera hur dessa resurser fördelas och nyttjas bör
budgetmedlen ligga kvar inom kommunstyrelsen. Detta hindrar inte
samhällsbyggnadsförvaltningen att organisatoriskt samla alla
kommunikatörer under en gemensam chef.
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att 320 tkr
avseende 0,5 kommunikatör flyttas 2021 från miljö- och
hälsoskyddsnämnden till byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens protokoll
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Beredningsansvariga
Margaretha Alfredsson
Lena Höök Gustafsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beredningsansvariga
Anette Sjödin

Justerares sign:
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§4
Diarienr: KS-2020/00907

Ledamöter i Umeå kommuns pensionsstiftelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ordinarie ledamöter i Umeå kommuns Pensionsstiftelse utse och
fastställa Olof Jansson, Birgitta Forsberg och Lena Höök Gustafsson samt
att till suppleanter utse och fastställa Anna-Karin Nilsson, Malin
Westerberg Blom och Stefan Larsson som arbetsgivarens representanter.

Ärendebeskrivning
2007 beslutades att Umeå kommun bildar en pensionsstiftelse för att
underlätta den ekonomiska belastningen för de år då utbetalningarna i
anslutning till ansvarsförbindelsen toppar. I rollen som arbetsgivare ska
kommunstyrelsen utse ledamöter i pensionsstiftelsens styrelse. Styrelsens
uppdrag är huvudsakligen att förvalta medlen så bra som möjligt.

Beredningsansvariga
Olof Jansson
Ordförande i Umeå kommuns Pensionsstiftelse

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Olof Jansson
Birgitta Forsberg
Lena Höök Gustafsson
Anna-Karin Nilsson
Malin Westerberg Blom
Stefan Larsson

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 10 av 28

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-01-12

§5
Diarienr: KS-2020/00360

Anvisning för nämndernas och bolagens
rapportering till kommunstyrelsen för perioden jandec 2020 (årsredovisning)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till
kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2020
att fastställa anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen för
perioden jan-dec 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen
årligen ska upprätta en delårsrapport och en årsredovisning och överlämna
dessa till kommunfullmäktige. Årsredovisningen avser perioden januaridecember 2020 och ska sammanställas och beredas av kommunstyrelsen
inför fastställande i kommunfullmäktige.
För att tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på
kommunens nämnder och bolag avseende rapportering av underlag till
årsredovisningen har bifogat förslag till tidplan och anvisning upprättats.

Beslutsunderlag
Anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen jan-dec 2020
Anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen jan-dec 2020

Beredningsansvariga
Malin Westerberg Blom
Seija Königsson
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag

Justerares sign:
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§6
Diarienr: KS-2020/00944

Nämndernas internkontrollplaner 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att styrelsen tagit del av handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av riskanalys och internkontrollplan 2021 för styrelser och
nämnder.
För- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om riskanalys och internkontrollplan i februari. Anmälan
av dessa nämnders internkontrollplaner kommer därför att ske i mars.

Beslutsunderlag
Styrelse och nämnders riskanalyser och internkontrollplaner 2021.

Beredningsansvariga
Anette Sjödin, controller

Justerares sign:
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§7
Diarienr: KS-2021/00033

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
januari 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
I och med den nya kommunallagen (SFS 2017:725) ikraftträdande har
kommunstyrelse och nämnder att fatta beslut om i vilken utsträckning
delegationsbeslut fattade med delegation från kommunstyrelse respektive
nämnd, ska anmälas. Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att
samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut mark- och fastighetsärenden december 2020

Beredningsansvariga
Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§8
Diarienr: KS-2021/00034

Anmälningsärenden januari 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 20:42 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
Cirkulär 20:44 Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR
Allmän kommunal verksamhet
Cirkulär 20:47 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda
pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021
Cirkulär 20:48 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser – BEA 20
Cirkulär 20:49 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare
och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
Cirkulär 20:51 Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med
stud 20 - med OFR Läkare
Cirkulär 20:62 Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av
sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställningsskyddslagen
Inbjudan
Webbsänt seminarium den 22 januari 2021 om hur man kan hantera
fullmäktige- och nämndsammanträden på distans – Sveriges Kommuner
och Regioner
Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 2 februari 2021 –
Sveriges Kommuner och Regioner
Nationella vårdkompetensrådet
Promemoria ”Pandemin och kompetensförsörjningen. Lärdomar och
åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet efter coronavåren
2020”
Remissvar
Gröna parkeringsköp och mobilitetsfond Stockholms stad

Justerares sign:
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§9
Diarienr: KS-2015/00893

Motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år;
Ulrika Edman (V)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år, i enlighet med
yttrande från Umeå kommunföretag AB
Reservation
Bore Sköld (V)

Ärendebeskrivning
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015
yrkar Ulrika Edman (V):
• att Umeå kommun inför 0-taxa för barn upp till 13 års ålder.
Umeå kommunföretags yttrande
Vänsterpartiet har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit gratis
kollektivtrafik upp till 13 år. 0-taxa i kollektivtrafiken är en av
Vänsterpartiets visioner för Umeå. Ett genomförande skulle stärka barn ur
alla socioekonomiska grupper samt skapa ett långsiktigt miljötänkande för
att få barn att välja bussen.
Kollektivtrafiken i Umeå kommun finansieras till delar av de biljettintäkter
som trafiken genererar och via en uppdragsersättning från Umeå kommun.
Nedanstående mycket översiktliga räkneexempel avser konsekvenser av att
införa en nolltaxa för alla resenärer i Umeås lokaltrafik – Ultra-trafiken.
Bruttokostnaden för lokaltrafiken i Umeå uppgår till ca 200 Mkr/år.
Nettounderskottet för lokaltrafiken år 2019 uppgick till ca 85 Mkr.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Avgiftsfria bussresor är ett alternativ som ibland förordas. Den erfarenhet
som finns kring avgiftsfrihet är att korta bussresor ökar samt att framförallt
fotgängare och cyklister attraheras av en sådan förändring.
De orter som infört nolltaxa är små och meranvänder redan betalda
skolskjutsbussar – som inte är fulla av resenärer – till att skapa en avgiftsfri
busstrafik. I Umeås lokaltrafik har förhållandena varit annorlunda. Innan
pandemin var bussarna fulla under rusningstrafiken och under pandemin
har vi återkommande klagomål om trängsel i fordonen. Gratis
kollektivtrafik upp till 13 år skulle med andra ord innebära ett behov av fler
bussar under rusningstrafiken vilket skulle öka kollektivtrafikens
underskott. Med hänsyn till stora osäkerheter i kommunens och
kollektivtrafikens ekonomiska utveckling under de kommande åren bör vi
inte föreslå åtgärder som riskerar att försvåra möjligheten att även
fortsättningsvis ha ett attraktivt kollektivtrafiksystem.
För att locka bilister krävs andra åtgärder, framförallt ett tillräckligt
attraktivt trafikutbud. Umeå kommunföretag har under de senaste tio åren
arbetat strukturerat för att förbättra kollektivtrafiken i Umeå kommun
inom ramen för de pengar som kommunfullmäktige avsätter. Vi hade fram
till pandemin ökat resandet med ca 100 %, kunnat hålla biljettpriserna på
en låg nivå samt ökat kundnöjdheten till att idag vara en av de högsta i
landet.

Beslutsunderlag
Motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år
Umeå kommunföretag AB - yttrande

Beredningsansvariga
Olov Häggström

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – bifall till motionen

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
(avslag)
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att
bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
Umeå kommunföretag AB

Justerares sign:
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§ 10
Diarienr: KS-2019/00303

Motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland
unga; Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall och
Maria Nilsson (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga
Reservation
Christina Sjödin (SD)

Ärendebeskrivning
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2019 yrkar
Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall och Maria Nilsson (SD):
•
•
•

•
•
•

att Umeå kommun ska göra översyn över behov av ytterligare
skolpsykologer och skolkuratorer
att Umeå kommun ska se över möjligheten att stärka samarbetet
med Region Västerbotten
att För- och grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden, utreder kostnader för möjliggörande av
terminsvisa samtal med skolpsykolog eller skolkurator för elever på
högstadiet och gymnasiet
att För- och grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden, utreder kostnader för jourhavande
skolpsykolog och skolkurator, utanför ordinarie skoltid
att Umeå kommun kartlägger möjliga externa finansiärer, som stat
samt EU, för insatsen
att riktade insatser på utbildning av samtlig skolpersonal på
högstadiet och gymnasiet, i syfte att bättre förstå och identifiera
psykisk ohälsa bland elever

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt jämställdhetsutskottet har yttrat sig på motionen. Gymnasie- och
Justerares sign:
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vuxenutbildningsnämnden föreslår avslag på samtliga yrkanden, förutom
yrkande 2 som de anser besvarat. För- och grundskolenämnden och
jämställdhetsutskottet föreslår avslag på motionen i sin helhet.

Beslutsunderlag
Motion 10/2019 Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga
För- och grundskolenämndens yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningens yttrande
Jämställdhetsutskottets yttrande

Beredningsansvariga
Olov Häggström

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Christina Sjödin (SD) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
(avslag)
Propositionsordning som godkänns
Avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Reservation
Christina Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
För- och grundskolenämndens yttrande 2019 §62
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019 §65
Jämställdhetsutskottet 2020 §2
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§ 11
Diarienr: KS-2020/00467

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga;
Gudrun Nordborg (V)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 11/20: Gratis mensskydd till unga i enlighet med yttrande
från för- och grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Reservation
Åsa Bäckström (V)

Ärendebeskrivning
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 yrkar
Gudrun Nordborg (V):
• att Umeå kommun utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola
och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd.
För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt jämställdhetsutskottet har yttrat sig. Skolnämnderna föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen. Jämställdhetsutskottet föreslår i
sitt yttrande att motionen ska anses besvarad.
Skolnämndernas gemensamma yttrande
Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande
för att stödja eleverna mot utbildningens mål. Umeå kommuns
utbildningar erbjuder elevhälsa för elever i grundskolan och i
gymnasieskolan, vilket innebär åldrarna 6-12 år i normalfallet. Umeå
kommuns elevhälsa ansvarar för de elever som går i våra kommunala
skolor. Det innebär att alla barn/ungdomar i Umeå inte har tillgång till
Umeå kommuns elevhälsa. Alla skolhuvudmän har ett ansvar för att de
egna eleverna har tillgång till elevhälsa. Elevhälsopersonalen, till exempel
skolsköterska och kurator finns endast tillgängliga under planerad
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skolverksamhet och har ingen akutverksamhet i sitt uppdrag.
Finansieringen av förslagen verksamhet är oklar och går ej att genomföra
med befintliga resurser. Föreslaget med gratis mensskydd till unga är i sig
positivt men ligger inte i linje med elevhälsans uppdrag enligt skollagen.

Beslutsunderlag
Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga
För-och grundskolenämndens yttrande 2020 § 64
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2020 § 62
Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 § 41

Beredningsansvariga
Olov Häggström

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – Bifall till motionen.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen mot Skölds
förslag om att bifalla motionen. Ordföranden finner 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
att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
(avslag)
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Justerares sign:
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Reservation
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget att
bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
För- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 §41
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§ 12
Diarienr: KS-2020/00607

Motion 25/2020: Utveckla hemtjänstens
arbetsformer för att minska ofrivillig ensamhet;
Veronica Kerr (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 25/2020: Utveckla hemtjänstens arbetsformer för att
minska ofrivillig ensamhet besvarad i enlighet med äldrenämndens
yttrande
Reservation
Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L)

Ärendebeskrivning
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2020
yrkar Veronica Kerr (KD):
•

att hemtjänst använder digital teknik och aktuell forskning vid
Umeå Universitet för att aktivt upptäcka, stödja och förebygga
ensamhetsproblematik bland äldre brukare

Äldrenämndens yttrande
Äldrenämnden är positiv till att utveckla hemtjänstens arbetsformer för att
minska ofrivillig ensamhet. Det finns inga begränsningar i socialtjänstlagen
kring vad den enskilde kan ansöka om för typ av bistånd. Det är den
enskildes behov som avgör om bistånd ska beviljas och hur det i så fall ska
utformas. I Socialstyrelsens termbank står det att i hemtjänst kan det ingå
såväl personlig omvårdnad som service. Personlig omvårdnad kan bland
annat handla om att tillgodose sociala behov. Detta kan exempelvis
innebära insatser som behövs för att bryta isolering.

Inom äldreomsorgen i Umeå pågår ett intensivt arbete gällande införande
av digital teknik i olika former. Bland dessa kan två exempel nämnas som
har koppling till ensamhetsproblematik. Ett test av så kallad videotillsyn har
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genomförts med goda resultat och arbete pågår för att skapa
förutsättningar för breddinförande. Tekniken innebär att den äldre förses
med en videotelefon eller Ipad som kommunikationsverktyg och att behov
av tillsyn kan genomföras via dessa. I de fall Ipad används finns möjlighet
att nyttja denna även till andra ändamål såsom kontakt med anhöriga. Det
har också genomförts en förstudie gällande GPS-larm. Denna teknik riktas
till personer med exempelvis kognitiv nedsättning. Användning av GPSlarm möjliggör ökad rörelsefrihet utanför hemmet som i sin tur skapar
förutsättning till ökad delaktighet och aktivitet. Vid behov kan den äldre
kommunicera, ges stöd, påkalla hjälp och lokaliseras med stöd av GPSteknik.
Verksamheten är positiv till att använda sig av såväl digital teknik som
insats som den forskning som pågår kring detta. För att kunna införa
välfärdsteknik hos brukare krävs dock brukarens samtycke. Äldrenämnden
anser att den digitala tekniken kan vara ett bra komplement till de insatser
som enheten för prevention och frivilligcentralen erbjuder för att minska
ofrivillig ensamhet. De insatser som erbjuds genom dem är bland annat
telefonsamtal, besök och gruppaktiviteter. Efterfrågan till frivilligcentralen
om IT-stöd i hemmet har ökat under året. Denna insats ligger nere för
närvarande men planeras att återupptas igen så snart det är möjligt utifrån
smittspridningsläget av covid-19.
Det kan också nämnas att det finns ett pågående samarbete mellan
socialtjänsten och institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.
Inom detta samarbete diskuteras olika potentiella forskningsområden som
bland annat berör frågor kring sociala aspekter, ensamhet och digitalt
utanförskap. Det kommer även att inledas en dialog med institutionen för
socialt arbete gällande hur de kan utveckla sin utbildning av socionomer
kring digitalisering.

Beslutsunderlag
Motion 25/2020: Utveckla hemtjänstens arbetsformer för att minska
ofrivillig ensamhet
Protokollsutdrag äldrenämnden 2020 § 91
Äldrenämndens yttrande motion 25/2020

Beredningsansvariga
Olov Häggström
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L), Mattias
Larsson (C) och Christina Sjödin (SD) - bifall till motionen
Hans Lindberg (S) och Bore Sköld (V) – bifall till näringslivs- och
arbetsutskottets förslag (besvarad)
Propositionsordning som godkänns
Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen.
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Reservation
Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för förslaget att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
Äldrenämnden
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§ 13
Diarienr: KS-2019/00557

Antagande: Detaljplan för del av Baggböle 1:17 och
2:23, Umeå kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av fastigheterna Baggböle 1:17 och 2:23 inom
Baggböle, Umeå kommun
att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten till att omfatta
hela planområdet

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för
bostäder genom att möjliggöra för avstyckning av 19 tomter för
villabebyggelse. Hänsyn tas till omkringliggande landskapsbild, bebyggelse
och gårdsstrukturer där syftet också är att skydda riksintresset för
kulturmiljövård samt naturvärden på platsen.
Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, 15
november 2017 för del av Baggböle 1:17 samt den 14 november 2018 för
del av Baggböle 2:23. Planen har handlagts med ett så kallat
standardförfarande. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda
sakägare, kommunala och statliga instanser har haft möjlighet att framföra
synpunkter på förslaget. Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 2
juli–30 augusti 2019 samt granskning under tiden 3–19 september 2020. Av de
synpunkter som har inkommit under samråds- och granskningstiden har en
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande upprättats av Umeå
kommun, Detaljplanering.
För planområdet gäller översiktsplan Fördjupning för älvslandskapet
(2012). Detaljplanen är förenlig med översiktsplan och överensstämmer
med övergripande hållbarhetsstruktur gällande byar i tillväxtstråk.
Antagande av detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige med anledning
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av att verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten behöver utökas till
att omfatta hela planområdet.

Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Naturvärdesinventering
PM arkeologi
PM arkeologi - förundersökning
PM arkeologi - slutredovisning
Riksintresseanalys
BN-protokoll

Beredningsansvariga
Daniel Lindström, övergripande planering

Planeringsutskottets beslutsordning
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplanen och utöka verksamhetsområdet
för vatten och spillvatten.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Sökande
De med kvarstående synpunkter
Länsstyrelsen
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§ 14
Diarienr: KS-2020/00885

Genomförandeavtal gällande Umeå Baggböle 1:17
och 2:23
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna genomförandeavtal med Obos Mark AB gällande Baggböle
1:17 och 2:23 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Obos Mark AB har en markanvisning på del av fastigheten Baggböle 1:17.
För del av fastigheterna Baggböle 1:17 och 2:23 har en ny detaljplan tagits
fram och ska antas. Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga
förutsättningar för bostäder genom att möjliggöra för avstyckning av 19
tomter för villabebyggelse. Detta genomförandeavtal tecknas för att
säkerställa genomförandet av detaljplanen.
Planområdet är planerat att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.
Det är enskilt huvudmannaskap inom detaljplanen, d.v.s. gator och
anläggningar ska skötas av dem som bor där genom en
gemensamhetsanläggning och inte av kommunen. Genomförandeavtalet
tydliggör att exploatören har ansvaret för utförandet av vägen till
villatomterna samt breddningen av den befintliga vägen samt att det utförs
i enlighet med de krav som kommunen ställer.

Beslutsunderlag
Genomförandeavtal
Kartbilaga

Beredningsansvariga
Helen Nilsson, Sarah Lundgren
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Planeringsutskottets beslutsordning
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna genomförandeavtalet.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Sarah Lundgren, mark och exploatering

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

