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Beslutande
Hans Lindberg (S), ordförande
Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Janet Ågren (S), 2:e 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
Ellen Ström (V) deltar på distans (deltar ej i beslut § 9)
Bore Sköld (V) deltar på distans (deltar ej i beslut § 9)
Mattias Larsson (C) deltar på distans
Peder Westerberg (L) deltar på distans
Nils Seye Larsen (MP) deltar på distans
Lars Forsgren (SD) deltar på distans
Veronica Kerr (KD) deltar på distans
Ej tjänstgörande ersättare, deltar på distans
Mikael Berglund (S)
Lena Karlsson Engman (S)
Elmer Eriksson (M)
Marianne Löfstedt (M)
Igor Hell (M)
Åsa Bäckström (V)
Robert Axebro (C)
Maja Westling (C)
Anders Norqvist (L)
Tjänstepersoner, deltar på distans
Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör
Mattias Mitz, presskommunikatör
Anna Holmstedt, nämndsekreterare
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§1
Diarienr: KS-2021/00137

Lägesrapport: Corona-pandemin, Umeå kommuns
verksamheter januari 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till protokollet notera att styrelsen tagit del av information

Ärendebeskrivning
Fredrik Lundberg informerar om läget inom Umeå kommunkoncern.
För de kommunala bolagen är situationen densamma som förra våren:
arbetet sker på distans, möten är digitala och fysiska träffar undviks.
Läget är ansträngt inom utbildningsförvaltningen med hög frånvaro bland
barn, elever och personal. Arbete är inlett för möjligheten att omdisponera
personal till förskolan. Förvaltningsledningen har en tät dialog med
smittskyddet om åtgärder utifrån smittläget.
Den höga smittspridningen tillsammans med familjekarantänsregler och
andra virus i samhället har i hög grad påverkat bemanningen i inom
äldreomsorgen och stöd och omsorgs verksamheter. Stöd- och
omsorgsförvaltningen har aktiverat sin krisledning och befinner sig i
stabsläge. Det täta och goda samarbetet med Vårdhygien fortsätter
gällande åtgärder för att begränsa och förhindra smitta bland personal och
boende inom verksamheterna.
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott har fattat beslut om att
rekommendera kommunstyrelsen, nämnder och bolag att genomföra
politiska möten på distans till och med 31 mars.
Därefter följer en kort frågestund.
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§2
Diarienr: KS-2021/00889

Yttrande över granskning av upphandling,
genomförande och uppföljning av Lundabron
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med anledning av revisionens granskning under 2022 vidareutveckla
formerna för rapporteringen av status i större projekt från kommunens
nämnder till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit KPMG i uppdrag
att genomföra en granskning av hur investeringsprojektet Lundabron har
upphandlats, genomförts och följts upp. Granskningen ingick ursprungligen
i revisionsplanen för år 2020, men har slutförts först under 2021 i avvaktan
på att förhandlingar med entreprenören skulle avslutas.
Revisorerna önskar ett yttrande över rapporten där styrelsens åsikter kring
granskningen och dess rekommendation framgår. Det övergripande syftet
med granskningen har varit att bedöma om tekniska nämnden och
kommunstyrelsen genomfört investeringsprojektet Lundabron på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Utifrån genomförd granskning gör kommunrevisionen bedömningen att
tekniska nämnden och kommunstyrelsen inte har genomfört
investeringsprojektet Lundabron på ett tillräckligt ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Därför rekommenderar kommunrevisionen kommunstyrelsen att:
- Säkerställa att information sker löpande till politiken vad gäller större
projekts framskridande. Detta så att politiken får en helhetsbild av varje
projekt. Inte minst är detta viktigt vid projekt som pågår under en längre
tid, uppgår till större belopp samt innefattar olika delbeslut om utökning av
projektbudget.
Justerares sign:
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Yttrande
Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens bedömning om att projektet
Lundabron varit ett utmanande projekt för Umeå kommun. Som
revisionsrapporten påtalar har projektet pågått under en längre tid och
under projektets gång har det uppstått problem och utmaningar som
bidragit till att projektet redovisat avvikelser, såväl ekonomiskt, praktiskt
som tidsmässigt.
Precis som kommunrevisionen rekommenderar är det av stor vikt att
kommunens förtroendevalda får information om status och avvikelser
avseende större projekt.
Kommunstyrelsen kommer därför att under 2022 vidareutveckla formerna
för rapporteringen av status i större projekt från kommunens nämnder till
kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. Detta dels i form av
vidareutveckling av den tertialvisa rapporteringen och dels i form av
vidareutveckling av rapportering från nämnderna om större avvikelser
uppstår mellan ordinarie rapporteringstillfällen.
Detta så att kommunens förtroendevalda får en helhetsbild av större
projekt som pågår under en längre tid.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport avseende upphandling, genomförande och uppföljning
av Lundabron

Beredningsansvariga
Dan Gideonsson, stadsledningskontoret

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen

Justerares sign:
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§3
Diarienr: KS-2021/00571

Yttrande över granskningsrapport avseende
kommunens planeringsberedskap
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig enligt följande:
Kommunstyrelsen ser positivt på den konstruktiva kritik som
kommunrevisionen lämnat och rekommendationerna kommer att
implementeras i verksamheterna i enlighet med tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsen bedömer att framtagande av en strategi för
markförvärv inte är nödvändig.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit KPMG i uppdrag
att genomföra en granskning av kommunens planeringsberedskap.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Granskningens syfte är att
bedöma om kommunstyrelsen och byggnadsnämnden har säkerställt en
ändamålsenlig planeringsberedskap.
Granskningen visar att kommunstyrelsen och byggnadsnämnden inte fullt
ut säkerställt en ändamålsenlig planeringsberedskap. Revisorerna bedömer
att det råder obalans på bostadsmarknaden i Umeå och det saknas
bostäder; kommunens mål för bostadsbyggande uppnås inte och
kommunens planberedskap är inte god.
Granskningen visar att översiktsplanen och dess tillhörande delar samt
bostadsförsörjningsprogrammet bland annat utgör grunden för
kommunens planeringsberedskap. Revisorerna anser att framtagna
styrdokument i hög grad harmoniserar med varandra. I översiktsplanens
olika delar kan det förekomma motstridigheter, men detta har
kommunicerats i översiktsplanen där kommunen också gett viss vägledning
kring vad som bör väga tyngst om så sker.
Justerares sign:
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Revisorerna skriver att strategin för markförvärv utgörs primärt av
översiktsplanen som övergripande beskriver användningen av kommunens
mark och vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt
perspektiv. Men att det däremot inte finns någon särskild strategi för
markförvärv (såsom riktlinjer för aktivt markägande eller riktlinjer för
förvärv och försäljning av mark.)
Revisorerna anser att roller och ansvar i hög grad är säkerställt, men att det
finns utrymme till att stärka vissa delar i olika skeden av
planeringsprocessen. Revisorerna bedömer att det finns behov av att
stärka vissa delar av organisationen kopplat till ansvar inom till exempel
arbetsgrupp för detaljplan, samverkan och när olika processer möter
varandra inom planeringsberedskapen i Umeå kommun. Det framgår i
granskningen att planeringen emellanåt fastnar på detaljplanenivå och det
uttrycks att det finns interna intressekonflikter inom kommunen.

Förvaltningens underlag för yttrande
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att
säkerställa att kontinuerlig utbildning och introduktion av översiktsplanen
och dess delar genomförs för de som är involverade i planeringsprocessen,
samt förtydliga eventuella intressekonflikter inom planen. Detta
omhändertas genom att införa en årligt återkommande översiktsplanedag
för alla medarbetare som arbetar i samhällsbyggnadsprocessen. Även
introduktionen till nyanställda har vidareutvecklats för att omhänderta
denna rekommendation.
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att
säkerställa stärkta rutiner/ansvarsbeskrivningar kring övergångar i
processen och att säkerställa samverkan mellan olika aktörer i
planeringsprocessen. Detta omhändertas bland annat i handlingsplanen för
ökat bostadsbyggande. Arbetet fortsätter också med att ytterligare
tydliggöra roller och ansvar i översiktsplanens framtagande och även i
genomförandet av översiktsplanen.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att
identifiera och i högre grad eliminera intressekonflikter inom kommunens
verksamheter genom att skapa en tydligare gemensam målbild till exempel
vad gäller hållbarhet i planläggning kontra ekonomiska intressen för olika
verksamheter. Samhällsplanering handlar i grunden om att väga olika
Justerares sign:
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intressen mellan varandra för att göra avvägningar för den långsiktiga
mark- och vattenanvändningen. Att eliminera intressekonflikter är väldigt
svårt. Däremot är det viktigt att ha ett arbetssätt och tydliga metoder för
att hantera och synliggöra olika intressen. Detta ansvar ligger på
kommunstyrelsen att arbeta vidare med. Detta genom att tillsammans
inom Umeå kommunkoncern samlas kring en gemensam målbild och
synliggöra olika intressen tidigt och vilka avvägningar som behövs för att nå
Umeås mål om hållbar tillväxt med 200 000 invånare till år 2050.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att se över om det finns
behov av att ta fram riktlinjer för aktivt markägande och/eller riktlinjer för
förvärv och försäljning av mark som anknyter till översiktsplan. Mark- och
exploateringsavdelningen har idag ett tydligt arbetssätt för markförvärv där
översiktsplanen utgör grunden. Förvärv inom utpekade
utbyggnadsområden prioriteras och rangordnas utifrån behoven av olika
typer av byggbar mark och utifrån förutsättningarna för genomförande.
Markförvärv sker dock i princip alltid genom frivilliga överenskommelser
och kan ta lång tid att genomföra. Med tanke på Umeås tillväxttakt bör det
övervägas om ansträngningarna att förvärva strategiskt belägen mark kan
ökas genom omfördelning av personalresurser. Att ta fram särskilda
riktlinjer för förvärv bedöms inte kunna förenkla eller skynda på processen.
Riktlinjer för försäljning av mark finns, se Policy och riktlinjer för
markanvisning, Umeå kommun.
Granskningsrapporten har stort fokus på planering för fler bostäder,
medan Umeås tillväxtmål innebär ett betydligt bredare behov av
planeringsberedskap. Revisorernas förslag på förbättringar kan dock
appliceras på hela samhällsbyggnadsprocessen, inte enbart de delar som
avser bostadsbyggandet.
I rapporten görs till viss del också sammanblandningar mellan begreppen
markberedskap och planberedskap. Markberedskap är den mark
kommunen äger och som i översiktsplanen är avsedd för byggande,
markreserven. Planberedskap är de lagakraftvunna detaljplaner som
innebär byggrätter och det är planberedskapen som har störst betydelse
för takten i bostadsbyggandet.
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Utdraget bestyrks:

Sida 9 av 42

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Sammantaget delar förvaltningen revisionens bedömningar och
rekommendationer gällande processen och behov av förtydliganden, men
menar att ytterligare riktlinjer för markförvärv inte behövs.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport – Granskning av kommunens planeringsberedskap
BN-2021/02356-3 Byggnadsnämndens yttrande över rapporten

Beredningsansvariga
Helen Nilsson, mark och exploatering
Malin Lagervall, övergripande planering

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen

Justerares sign:
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§4
Diarienr: KS-2021/01069

Svar på remiss: Återstartsutredningens betänkande
Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU
2021:77)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge svar på remiss ”Återstartsutredningens betänkande Från kris till
kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)” enligt kulturnämndens
yttrande, d.v.s. att Umeå kommun ställer sig bakom betänkandet av
utredningen.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 22 december 2020 att ge en särskild utredare i
uppdrag att dels sammanfatta de konsekvenser covid-19-pandemin
inneburit och alltjämt innebär för kultursektorn, dels analysera vilka
lärdomar som kan dras av dessa. Syftet är att bidra till att skapa goda
förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra
ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige.
Representanter för kulturförvaltningen har träffat regeringens särskilde
utredare, Linda Zackrisson. Till detta har kulturnämnden fattat beslut om
hur Umeå lokalt kan stödja det lokala kulturlivets återstart.
Yttrande
Kulturnämnden har 2021-12-08 yttrat sig och föreslår:
att Umeå kommun ställer sig bakom betänkandet av utredningen.

Beslutsunderlag
Kulturnämndens protokoll 2021-1208, § 66.
Remissen.

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben
Justerares sign:
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Kulturdepartementet

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 12 av 42

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

§5
Diarienr: KS-2021/00293

Anvisning för nämndernas rapportering till
kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till
kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en delårsrapport och en
årsredovisning och överlämna dessa till kommunfullmäktige.
Årsredovisningen avser perioden januari-december 2021 och ska
sammanställas och beredas av kommunstyrelsen inför fastställande i
kommunfullmäktige.
För att tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på
kommunens nämnder avseende rapportering av underlag till
årsredovisningen har bifogat förslag till tidplan och anvisning upprättats.

Beslutsunderlag
Anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen jan-dec 2021

Beredningsansvariga
Malin Westerberg Blom, ekonomi
Seija Königsson, ekonomi

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Justerares sign:
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§6
Diarienr: KS-2021/00294

Anvisning för bolagens rapportering till
kommunstyrelsen för perioden januari-december
2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen för
perioden januari-december 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunen upprättar årligen en delårsrapport och en årsredovisning och
överlämnar dessa till kommunfullmäktige. Årsredovisningen avser perioden
januari-december 2021 och ska sammanställas och beredas av
kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige.
För att tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på
kommunens bolag avseende rapportering av underlag till årsredovisningen
har bifogat förslag till tidplan och anvisning upprättats.

Beslutsunderlag
Bilaga - Anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen jan-dec
2021

Beredningsansvariga
Malin Westerberg Blom, ekonomi
Seija Königsson, ekonomi

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Alla bolag

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 14 av 42

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

§7
Diarienr: KS-2021/01163

Anvisning för nämndernas rapportering till KS för
perioden januari-april 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till
kommunstyrelsen för perioden januari-april 2021.

Ärendebeskrivning
För att ge kommunfullmäktige insyn och möjlighet att hantera avvikelser
sker rapportering från kommunstyrelse, nämnder och bolag till
kommunfullmäktige via Förenklad rapport för perioden januari-april,
Delårsrapport för perioden januari-augusti samt Årsredovisning för hela
föregående verksamhetsår.
Den anvisning som enligt förslag nu överlämnas till nämnderna behandlar
tidplan, innehåll och utformning av respektive nämnds rapport till
Kommunstyrelsen. De rapporter som nämnderna avger utifrån denna
anvisning sammanställs och ligger till grund för den förenklade rapport
kommunstyrelsen överlämnar till Kommunfullmäktige för perioden januariapril 2022. Den förenklade rapporten behandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni.
Den förenklade rapporten innehåller information relaterad till nämndernas
personalförhållanden samt ekonomisk ställning och prognos för
kommunens nämnder och bolag. Observera att den förenklade rapporten
ej är att betrakta som ett delårsbokslut och ej innefattar ett konsoliderat
bokslut.
Kommunstyrelsen ska även kontinuerligt följa upp nämndernas arbete med
intern styrning och kontroll. Nämnderna ska därför tertialvis rapportera
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status i arbetet med intern kontroll och styrning. Den anvisning som nu
upprättats innefattar även beskrivning av hur denna rapportering ska ske.

Beslutsunderlag
Anvisning för nämndernas rapportering till KS för perioden januari-april
2022.

Beredningsansvariga
Malin Westerberg Blom, ekonomi
Urban Blomdal, ekonomi
Dan Gideonsson, stadsledningskontoret

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Justerares sign:
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§8
Diarienr: KS-2021/01140

Nämndernas internkontrollplaner 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att styrelsen tagit del av handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av riskanalys och internkontrollplan 2021 för styrelse och
nämnder.
För- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om 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

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Anette Sjödin
KS diarium för anm till KF

Justerares sign:
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§9
Diarienr: KS-2017/00862

Åtgärdsplan Umeå växer - tryggt och säkert. KFuppdrag 6
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna åtgärdsplan Umeå växer – tryggt och säkert.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde mål och uppdrag till
kommunorganisationen den 26 oktober 2020. Uppdrag 5
”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna
arbetet med att ta fram en åtgärdsplan utifrån de rekommendationer och
den lägesbild som tagits fram av UmeBrå Umeå växer – tryggt och säkert”.
21 juni 2021 fattades beslut på kommunfullmäktige om nya mål och
uppdrag och tidigare uppdrag 5 blev i stället uppdrag 6.
En åtgärdsplan har framarbetats av styrgruppen för Umeå växer-tryggt och
säkert. Fokus under 2022 kommer att ligga på genomförande av föreslagen
åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kommer även ingå i kommande program för
social hållbarhet.

Beslutsunderlag
Åtgärdsplan Umeå växer-tryggt och säkert. KF-uppdrag 6.

Beredningsansvariga
Karolina Lundkvist, stöd och omsorg
Kerstin Rörsch, övergripande planering
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) – Tilläggsyrkande: Att åtgärdsplanen kompletteras med
ytterligare två åtgärder:
1. Införande av kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i
kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp
kamerabevakning.
2. Anställa/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta
trygghetsskapande runt om i Umeå.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen.
Avslag mot bifall till Anders Ågrens tilläggsyrkanden. Ordföranden finner
att utskottet avslår Ågrens tillägg.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) – tilläggsyrkande; att åtgärdsplanen kompletteras med
ytterligare två åtgärder:
1. Införande av kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i
kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp
kamerabevakning.
2. Anställa/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta
trygghetsskapande runt om i Umeå.
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskotts förslag och
avslag på tilläggsyrkandet ovan
Bore Sköld (V) – vänsterpartiet deltar inte i beslutet

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 19 av 42

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan bifall näringslivs- och
arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget att
godkänna åtgärdsplan Umeå växer – tryggt och säkert. Därefter ställer
ordföranden avslag mot bifall till Anders Ågrens tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Bore Sköld (V) - Vänsterpartiet har en del frågor/synpunkter som vi inte har
fått besvarat på varken KSNAU eller KS. Därför deltar vi inte i beslutet.
Våra funderingar gäller följande:
• Punkt tre. Vad är operativa team och insatsgrupper som ska vara på
Ersängskolan? Hur ska de arbeta, och vad är syftet med just
Ersängsskolan?
• Det framgår i åtgärdsplanen att “arbetet med elever som riskerar
att inte nå målen i skolan förstärks och samordnas med andra
aktörer” och att det “ska genomföras med att Människan Bakom
Uniformen (MBU) ska bedrivas i större skala”. Hur hjälper MBU till
med att få elever att uppnå sina mål i skolan?
• Åtgärden “insatser för barn och unga som inte är aktiva i
föreningslivet pga socioekonomiska anledningar” föreslår:
1. Bidrag till föreningslivet
2. Fritidsbanken får stöd
3. Kultur och fritid erbjuder gratis lovaktiviteter
4. Fritid unga prioriterar öppettider och aktiviteter för
nordöstra stadsdelarna under lov (jul/sommar)
Det här är åtgärder som Vänsterpartiet löpande föreslagit i budget
för de senaste åren, men något som Socialdemokraterna och
Miljöpartiet har avslagit. Hur är det tänkt att genomföras utan
ekonomisk täckning? Hur har det fungerat det senaste året i och
med att medel inte budgeterats för detta?
• I Åtgärdsprogrammet står att “Stärka SSPF Ungdomsteam på
Ersboda och Ålidhem för att förebygga droger, kriminalitet bland
unga.”
Vi undrar varför inte andra stadsdelar får det här stödet. Är
förekomsten av droger och kriminalitet högre utbrett bland
ungdomar på Ålidhem och Ersboda jämfört med exempelvis Haga,
Mariehem, Centrala stan eller Teg?
Justerares sign:
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Åtgärden att utveckla Platssamverkan med prioritet på Ålidhem
verkar vara igång. Vi har fått information om att de stora företagen
(Coop, ICA, och Diös) har bjudits in att delta. Det förefaller för oss
aningen kontraproduktivt att butiker, verksamheter och
restauranger, som av olika anledningar kanske har bättre
lokalkännedom, kontakt, och kännedom om området och dess
invånare uteslutis ur projektet (t.ex. Klossen). Varför blev det så?
Gällande alla satsningar på MBU.
Kommunens resurser behövs framförallt till kärnverksamhet och
förebyggande arbete. Är det lämpligt att kommunen finansierar
Polismyndigheten för att göra deras jobb?

Beslutet ska skickas till
Kerstin Rörsch för vb till berörda.
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§ 10
Diarienr: KS-2021/00132

Avtal om överlåtelse av massor, Umeå 4:3 del av
Projekt - Ersmarksberget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat avtal om överlåtelse av massor med Trafikverket i
enlighet med de villkor som framgår i bifogat avtal
att uppdra åt Mark och exploateringschefen underteckna avtalet

Ärendebeskrivning
Umeå kommun avser att anlägga ett sport- och fritidsområde på
Ersmarksberget. Under en längre tid har därför diskussioner förts mellan
Umeå kommun och Trafikverket om möjligheten för kommunen att nyttja
massor från bygget av Norrbotniabanan vilket resulterat i följande avtal om
överlåtelse av massor mellan Trafikverket och Umeå kommun.
Massorna har en kvalitet som motsvarar materialtypen 4A, 4B eller 5A
enligt AMA anläggning. Mängden massor för den aktuella överlåtelsen
beräknas uppgå till ca 800 000 m3. Leveranserna av massor pågår till dess
att samtliga massor är levererade, preliminärt 2023-04-30.

Beslutsunderlag
Se bifogat avtal om överlåtelse av massor.

Beredningsansvariga
Per Westergren och Helen Nilsson, mark och exploatering

Planeringsutskottets beslutsordning
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Per Westergren, Mark och Exploatering
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§ 11
Diarienr: KS-2021/01011

Finansiering av Umeå kommuns konstinköp
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå kulturnämndens begäran att inför 2023 öka det
kommungemensamma årliga investeringsanslaget för konstinköp med
2 100 tkr per år till 3 000 tkr.
att avslå kulturnämndens förslag om att kommunstyrelsen ska besluta att
ett konstprogram ska tas fram i anslutning till alla större
stadsutvecklingsprogram.
att hänvisa kulturnämnden till budgetprocessen för 2023 där styrelse och
nämnder ska lämna yttrande om bl a ekonomiska ramar.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att inför 2023 öka
det kommungemensamma årliga investeringsanslaget för konstinköp med
2 100 tkr per år till 3 000 tkr. I ärendebeskrivningen redogörs för den
historiska utvecklingen och behovet av utökat anslag för framtiden.
Nämnden föreslår även att kommunstyrelsen ska besluta om att ett
konstprogram ska tas fram i anslutning till alla större
stadsutvecklingsprogram.
Stadsledningskontorets förslag är att avslå begäran och hänvisa till den
budgetprocess som gäller för budget 2023 där styrelse och nämnder bl a
ska lämna yttrande över drift – som investeringsramar.
För att möjliggöra en god styrning av kommunens ekonomi samt att olika
behov kan vägas mot varandra inom det ekonomiska utrymme som finns
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att tillgå är det viktigt att behov av drift- och investeringsmedel, så långt
det är möjligt, hanteras samlat inom ordinarie budgetprocess.

Beslutsunderlag
Kulturnämndens protokoll

Beredningsansvariga
Anette Sjödin, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – Bifall till kulturnämndens yrkanden.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds (V) förslag (enligt
kulturnämndens förslag). Ordföranden finner att näringslivs- och
arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V)- bifall till kulturnämndens förslag
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Tomas Wennström (S) – bifall till
näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall till Bores Skölds yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt
näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet ska skickas till
Kulturnämnden
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§ 12
Diarienr: KS-2021/00170

Finans - och kraftrapport november 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Finans- och kraftrapport november 2021

Ärendebeskrivning
Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet
rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att
kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner
samt att beslutade regler och ramar följs.

Beslutsunderlag
Finans- och kraftrapport november 2021

Beredningsansvariga
Anna-Karin Nilsson
Anna Westerlund

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Olof Jansson, Umeå kommunföretag
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§ 13
Diarienr: KS-2022/00045

Anmälan av delegationsbeslut januari 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att samtliga beslut som
fattas med stöd av delegation ska anmälas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2021-12-14 – 2022-01-11
Delegationsbeslut mark och fastighetsärenden 2021-12-01 – 2021-12-31

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare
Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till
Kerstin D Persson, HR
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§ 14
Diarienr: KS-2022/00046

Anmälningsärenden januari 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden

Ärendebeskrivning
Nyhetsbrev
Migrationsverket 2021-12-21
Protokoll
Svenska Kommun Försäkrings AB 2021-11-18 och 2021-12-10
Umeå pensionärsråd 2021-12-10
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§ 15
Diarienr: KS-2020/00532

Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler
medarbetare; Veronica Kerr (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare enligt
äldrenämndens kompletterande yttrande.
Reservation
Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Veronica Kerr
(KD):
att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en pilotverksamhet i
samarbete med Ung Omsorg förslagsvis på tre äldreboenden.
att pilotverksamheten utvärderas efter ett år och därefter om resultaten är
goda ska det vidareutvecklas och genomföras på fler boenden.
Bakgrund
Äldrenämnden har 2020-10-22 yttrat sig och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll.
Jämställdhetsutskottet har 2021-02-04 yttrat sig och föreslår också att
kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll.
Kommunfullmäktige har 2021-08-30, § 172 återremitterat ärendet till
äldrenämnden med anledning av att förslag till beslut baseras på ett
yttrande som hänvisar till skäl som inte längre gäller. Dvs året 2021 och
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pandemi samt att sedan yttrandet skrevs har äldrenämnden mottagit stora
summor i statsbidrag (minoritetsåterremiss), se bilagt protokoll.
Äldrenämnden har 2021-11-18, § 96 kompletterat sitt yttrande och föreslår
återigen att kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll.

Beslutsunderlag
Motion 21/2020
Äldrenämndens protokoll 2021-11-18
Äldrenämndens yttrande 2021-09-09 (komplettering)
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30 (återremiss)
Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-02-04
Äldrenämndens protokoll 2020-10-22
Äldrenämndens yttrande 2020-09-23 (ursprungligt)

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L) och Mattias
Larsson (C) – bifall till motionen
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Carin Nilsson (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att
avslå motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
Äldrenämnden
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§ 16
Diarienr: KS-2021/00495

Motion 13/2021: Genomlysning av kvinnors villkor i
politiken; Ellen Ström (V)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motion 13/2021: Genomlysning av kvinnors villkor i politiken.
Reservation
Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag om att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-05-31 yrkar Ellen Ström (V):
att Umeå kommunfullmäktige, genom dess presidium, initierar en
genomlysning av kvinnors arbetssituation och arbetsmiljö som politiskt
förtroendevalda i kommunen och utreder anledningen till att kvinnor i
högre grad än män väljer att lämna sina politiska uppdrag.
Jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Villkoren för kvinnor i politiken har koppling det har till det av
kommunfullmäktige antagna övergripande målet om jämställdhet: Att
skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Att kunna forma samhället genom att vara
förtroendevald är viktigt för att olika erfarenheter, kunskap och samtal ska
kunna ta plats. Villkoren för att kunna delta innebär också ex. stopptider
för möten, möjlighet att vara föräldraledig från sitt politiska uppdrag osv.
Detta är frågor som Umeå kommun lyft och där förändringar gjorts för att
ett politiskt uppdrag ska vara möjligt för fler. Villkor för ett aktivt
deltagande i politiken innebär också att bli mött med respekt i ex.
mötessammanhang.
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Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott har vid ett flertal tillfällen lyft
frågan om kvinnors villkor i politiken och att det framför allt är kvinnor som
till exempel innan mandatperiodens utgång avsäger sig sina politiska
uppdrag. Jämställdhetsutskottet genomförde 2016 en enkätundersökning
bland samtliga som avsagt sig sin fullmäktigeplats mellan valet 2014 och
2016, vilket var 17 personer, 75% kvinnor, 25% män. Hälften av personerna
besvarade enkäten som visade på ett flertal orsaker till avhopp, bland
annat flytt, för svårt att få tid att räcka till men som bidragande orsaker och
som övriga kommentarer lyftes också till exempel otydlighet i uppdraget
samt att det finns en stelbent kultur och svårigheter att vara ung kvinna
och fullmäktigeledamot.
Kommunfullmäktiges presidium genomförde 2020 en enkät bland Umeå
kommuns kommunfullmäktigeledamöter utifrån att presidiet under både
föregående och innevarande mandatperiod fått ett flertal synpunkter kring
att arbetsmiljön, säkerheten och språkbruk, förhållningssätt och attityder i
kommunfullmäktiges debatter bör förändras och förbättras. I enkäten
uppgav 83 procent av kvinnor och 63 procent av män att de önskar
uppförandekoder avseende språkbruk, förhållningssätt och attityder under
fullmäktiges sammanträden. 53 procent av kvinnor och 39 procent av män
uppger att det funnits tillfällen då stämningen i debatten inneburit att
ledamöter känt osäkerhet, otrygghet eller utsatthet. Enkäten
presenterades hela kommunfullmäktige i augusti 2020, och skrivningar
kring etiskt förhållningssätt har arbetats fram och beretts av KS för vidare
beslut i KF.
Att undersöka villkoren för deltagande, att ställa frågor om vem som får ta
plats och på vilka villkor på olika arenor är centralt i jämställdhetsarbete,
samt att utifrån belysning också genomföra aktiviteter och följa upp arbete
för att säkerställa att kvinnor och män har förutsättningar för att kunna
forma samhället och sitt eget liv.

Beslutsunderlag
Jämställdhetsutskottets yttrande
Motion 13/2021
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Beredningsansvariga
Annika Dalén, utvecklingsstrateg

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Avslå motionen.
Bore Sköld (V), Maja Westling (C) och Tomas Wennström (S) – Bifall till
tjänsteskrivelsens förslag (bifalla motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsen (bifalla motionen) mot att avslå motionen.
Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller
tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om att avslå motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Ellen Ström (V), Nils Seye Larsen (MP) och Hans Lindberg (S) – bifall till
motionen
Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD) och Lars Forsgren (KD) – avslag till
motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall mot avslag till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Reservation
Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag om att avslå motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
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§ 17
Diarienr: KS-2021/00516

Motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar;
Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert och Petter Nilsson
(SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar besvarad
enligt fritidsnämndens yttrande.
Reservation
Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om att bifalla motionen.

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

Beslutsunderlag
Fritidsnämndens protokoll 2021-11-24, § 75.
Motionen.

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben

Justerares sign:
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Sida 34 av 42

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att anse
motionen besvarad).

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Lars Forsgren (SD) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att
anse motionen besvarad
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och
arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad.
Reservation
Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Maria Nilsson
Petter Nilsson

Justerares sign:
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§ 18
Diarienr: KS-2021/00784

Motion 26/2021: Inför fluorsköljning i skolan;
Anders Norqvist (L) och Marianne Normark (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 26/2021: Inför fluorsköljning i skolan besvarad enligt föroch grundskolenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
yttranden.
Reservation
Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag om att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-09-27 yrkar Anders Norqvist
(L) och Marianne Normark (L):
• att Umeå kommun undersöker möjligheterna att införa fluorsköljning
som ett led i förebyggande tandhälsa.
För- och grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har 2021-11-25 respektive 2021-11-24 yttrat sig
och föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Se
yttranden i respektive protokoll samt båda nämndernas likalydande
slutsats nedan:
Frågan om att utreda möjligheten att genomföra fluorsköljning som ett led
i förebyggande tandhälsa behöver riktas till Region Västerbotten för
inriktningsbeslut innan nästa steg kan tas för en dialog om eventuell
samverkan med Umeå kommun.

Beslutsunderlag
Motionen
För- och grundskolenämndens protokoll 2021-11-25, § 108
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2021-11-24, § 118
Justerares sign:
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Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen
besvarad).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad) mot att bifalla
motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller
tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag om att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Peder Westerberg (L) – bifall till motionen
Moa Brydsten (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att
anse motionen besvarad.
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och
arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad.
Reservation
Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag om att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
För- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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§ 19
Diarienr: KS-2017/00101

Antagande av Dagvattenprogram för Umeå
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Dagvattenprogram för Umeå kommun enligt bilaga.
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att samordna arbetet med
dagvattenprogrammet, att inrätta en samordningsgrupp för dagvatten
samt vara sammankallande för gruppen.
Samordningsgruppens uppdrag ska vara att arbeta med åtgärdslistan och
att göra en uppföljning av dagvattenprogrammet efter två år. Därefter ska
programmet följas upp vart 5:e år.

Ärendebeskrivning
Arbetet med att ta fram ett dagvattenprogram för Umeå har pågått många
år. 2019 gjordes en omstart och det har nu resulterat i en remissversion av
Dagvattenprogram för Umeå.
Utgångspunkten för programmet är översiktsplanens tillväxtstrategier. Det
är första gången Umeå kommun tar fram ett dagvattenprogram.
Programmet ska ge en helhetsbild av hur Umeå kommun och de
kommunala bolagen jobbar tillsammans för att uppnå en hållbar
dagvattenhantering och beskriva hur staden ska kunna växa utan att
vattendrag och sjöar förorenas och så att riskerna för skador orsakade av
översvämningar begränsas
Dagvattenprogrammet beskriver utmaningar, ansvarsförhållanden och
strategier i befintlig miljö samt vid planering och uppföljning. Det beskriver
också hur vi når hållbara dagvattenlösningar: god teknisk funktion för
rening och fördröjning, berikar staden med vackra miljöer eller nya
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upplevelser, bidrar med biologisk mångfald, är anpassade till vårt kalla
klimat och har rimliga driftskostnader.
Programmet redovisar mål och riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering,
vilka utmaningar som finns och strategier för hur vi möter detta.
Ansvarsfördelningen klarläggs och programmet identifierar och redovisar
åtgärder som behövs för att uppnå målen för en hållbar
dagvattenhantering.
Allmänheten, myndigheter och organisationer hade möjlighet att lämna
synpunkter under perioden 11 maj till 15 augusti 2021. Synpunkter har
sammanställts och kommenterats och detta redovisas i bilaga
Samrådsredogörelse Dagvattenprogram för Umeå.
Programmet kommer att finnas på www.umea.se/dagvatten

Beslutsunderlag
•
•

Dagvattenprogram för Umeå
Samrådsredogörelse Dagvattenprogram för Umeå

Beredningsansvariga
Anna Flatholm, Gator och parker
Hanna Jonsson, Övergripande planering

Planeringsutskottets beslutsordning
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att anta Dagvattenprogram för Umeå.
Beslutet ska skickas till
Anna Flatholm för vidare expediering
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§ 20
Diarienr: KS-2016/00488

Genomförande- och medfinansieringsavtal för
Norrbotniabanan, sträckan Dåva-Gryssjön
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna med Trafikverket upprättade genomförande- och
medfinansieringsavtal.

Ärendebeskrivning
Järnvägsplanen för sträckan Dåva-Gryssjön är inne för fastställelse med
ambitionen att den vinner laga kraft under tertial 3, 2022. Arbetet med
järnvägsplanen har i stort flutit på bra.
Parallellt med järnvägsplanearbetet ska genomförande- och
medfinansieringsavtal tecknas mellan Trafikverket och de parter som
kommer att medfinansiera projektet med anslutande infrastruktur eller
standardhöjande åtgärder. Normalt tecknas genomförande- och
medfinansieringsavtal tidigare i planeringsprocessen men frågan om vilken
part som ska finansiera stationsläget i Sävar (i huvudsak plattform och
plattformsförbindelse) har medfört att avtalsprocessen i detta fall blivit
fördröjd. Innan årsskiftet 2021 meddelade Trafikverket att de kommer att
finansiera stationen i Sävar i likhet med stationslägena i bl a Bureå och
Byske. Beslutet fattade Trafikverket med stöd av resultaten från en
Ändamålsanalys för Norrbotniabanan som Trafikverket låtit revidera.
Genomförandeavtalet följer de fördelningsprinciper som Trafikverket
tillämpar där kommunerna bland annat svarar för kostnaderna att upphäva
och göra nya detaljplaner i anslutning till järnvägsplanen. I
genomförandeavtalet framgår möjligheten att ansluta ett industrispår till
framtida verksamhetsområde i Sävar och Sävar Såg. Utöver detta kvarstår
ett antal utformningsfrågor att diskutera med Trafikverket, en process som
kommer att fortlöpa under detaljprojekteringsskedet. Det gäller bland
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 40 av 42

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

annat slutlig utformning av den nya gång- och cykelbro som ska byggas
över E4 och järnväg, anpassningar till resecentrum samt eventuell
kulvertering av Öxbäcken.
Medfinansieringsavtalet avser en kostnadspost som uppkommer av
kommunens önskan att framtidssäkra järnvägspassagen över
Tomternavägen. Åtgärden innebär en breddning av passagen under
järnvägen där Trafikverket står för passagen av befintlig väg på 7 m och
kommunen står för kostnaden att bredda passagen med 4 meter för
möjligheten att rymma en gång- och cykelbana. Kommunens kostnad för
breddningen är uppskattad till 16,585 mkr. Totala kostnaden för
anläggningen är kostnadsberäknad till drygt 46 mkr. Trafikverket ansvarar
för projektering och genomförande, kostnader fördelas proportionellt
mellan Kommunen och Trafikverket.
Särskilda avtal håller på att tecknas med berörda ledningsägare. Därtill
kommer med stöd av fastställd järnvägsplan, särskilda avtal att tecknas
gällande bland annat tillfälligt nyttjande av kommunal mark.
Planeringsprocessen och framtagandet av genomförande- och
medfinansieringsavtal har skett i bred samverkan med representanter från
berörda verksamheter inom Umeå kommun samt berörda kommunala
bolag.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag till genomförandeavtal
Bilaga 2 Översiktskarta över genomförandeavtalets omfattning
Bilaga 3 Karta lokalisering av parternas åtagande
Bilaga 4 Broar och portar
Bilaga 5 Principutformning slänter stationsområde
Bilaga 6 Översiktlig sammanställning av parternas ansvar för åtaganden
Bilaga 7 Förslag till medfinansieringsavtal

Beredningsansvariga
Isabella Forsgren, Infrastruktur i Umeå Ab
Mikael Salomonsson, Infrastruktur i Umeå AB
Olle Norqvist, övergripande planering
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Trafikverket
INAB
MEX
Gator och Parker
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Utdraget bestyrks:

Sida 42 av 42

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

§ 21
Diarienr: KS-2022/00038

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Umeå kommun
enligt tekniska nämndens förslag i bilaga.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige reviderar de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln med syfte att underlätta för de
sökande och för nämnden, genom att avtal som kräver dispens inte
behöver beslutas om på nämndens sammanträden. Stycket som reglerar
dispensen har tagits bort då det finns en existerande delegation som
innebär att förvaltningen kan ta beslut. I samband med detta har även
övrig text i ordningsföreskrifterna setts över och anpassats till de
förhållanden som råder i dag. Ett stycke om renhållning och
avfallshantering har lagts till, en del grammatiska ändringar är utförda och
en del ord har bytts ut. Områden och platser där kommunen upplåter vissa
ytor som torghandelsplatser har inte reviderats. För detta skulle en
detaljplaneändring krävas.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens protokoll 2021-12-16, § 147.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

