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Beslutande 
Hans Lindberg (S), ordförande 

Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande 

Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande 

Tomas Wennström (S) 

Christina Bernhardsson (S), tjänstgörande ersättare för Moa Brydsten (S) 

Mikael Berglund (S), tjänstgörande ersättare för Andreas Lundgren (S) 

Carin Nilsson (S) 

Lena Andersson (M) 

Bore Sköld (V) 

Ellen Ström (V) 

Mattias Larsson (C) 

Lars Forsgren (SD) 

Nils Seye Larsen (MP) 

Hanna Lundin-Jernberg (L), tjänstgörande ersättare för Maria Lindvall (L) 

Veronica Kerr (KD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Igor Hell (M) 

Ulrik Berg (M) 

Jan Olov Carlsson (V) 

Maja Westling (C) 

Wilhelm Wikberg (SD) 

 

Tjänstepersoner 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Eric Lindström, dataskyddsombud § 19 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 19 

Diarienr:  

Information GDPR; Dataskyddsombudet Eric 

Lindström 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsombud Eric Lindström lämnar information om följande: 

Läget gällande överföring av personuppgifter till USA 

Läget gällande överföring av personuppgifter utanför EU/EES 

Status GDRP-arbete i Umeå kommun 

Status kommunstyrelsens GDPR-arbete 
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§ 20 
Diarienr: KS-2020/00303 

Remiss: Omprövning av riksintressen för naturvård 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avge yttrande enligt bifogad tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Västerbotten har i remiss gett Umeå kommun möjlighet att 

lämna yttrande angående omprövning av riksintressen för naturvård.  

 

På uppdrag av regeringen och inom ramen för den nationella 

riksintresseöversynen, studerade landets länsstyrelser under 2021 behovet 

av att aktualitetspröva ett urval av områden av riksintresse för naturvården 

och kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. I uppdraget ingick att 

endast studera anspråk som kunde komma i konflikt med 

bostadsbebyggelse. Därtill att gradera hur stor konflikten är samt hur stora 

bristerna är i riksintressets aktualitet i en prioritering, prio 1, 2 och 3. 

Sammantaget förväntas den nationella översynen leda till en minskning av 

antalet områden av riksintresse och/eller dess samlade areal. 

 

För de riksintresseobjekt för naturvård där det identifierats konflikt och 

brister, har uppdrag att ompröva dessa sedermera getts till ansvarig 

myndighet Naturvårdsverket. Länsstyrelserna har därefter fått se över 

områden av prio 1 och 2 för att sedan kunna återkomma med förslag till 

förändringar som minskar den förmodade konflikten mellan 

bostadsbyggande samt bevarande av höga naturvärden. Innan förslagen 

lämnas till myndigheten ska Länsstyrelserna inhämtat synpunkter från 

bland annat berörda kommuner.  

 

För Västerbotten har inga prio 1-områden identifierats varför endast prio 2 

ingår i omprövningen. För länet rör detta 9 riksintresseobjekt varav 3 ingår 

inom Umeå kommun. Länsstyrelsen föreslår följande gällande dessa objekt: 
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1. Vindelälven – intresset kvarstår men justeras genom att bredden 
minskas i många sträckor, areal minskas med 12.559 ha (från 
60.350 till 47.791 hektar, hela älvssträckan). Liten del som rör Umeå 
kommun.  

2. Sävarån – kvarstår men bredden reduceras i vissa områden och 
friliggande våtmarker utan kontakt med ån har tagits bort, areal 
minskas med 1.974 hektar (från 15.680 till 13.706 hektar). 

3. Järnäshalvön (Nordmaling) – riksintresseområdet slås ihop med 
närliggande riksintressen Snöanskärgården och Bonden inom Umeå 
kommun. Detta till ett enda stort riksintresse som även inkluderar 
de mellanliggande havsområdena inom Örefjärden – 
Snöanskärgårdens naturreservat. Antalet riksintresseobjekt minskar 
förvisso men tillkomsten av vattenområden som ny 
riksintresseareal ger en ökning med 37.060 hektar (från 16.128 till 
53.188 hektar). 

 

För de delar av riksintresseobjekten som är inom Umeå kommun görs 

bedömningen att mindre områden som bedöms ha betydelse för 

bebyggelse berörs. Konflikten mellan bebyggelse och naturvård bedöms 

dock vara liten eftersom nya bebyggelseområden är utpekade i anslutning 

till redan bebyggda områden med lägre naturvärden. I övrigt föreslås för 

respektive objekt att de uppdateras vad gäller beskrivning, riksvärden och 

kriterier för utpekande.    

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande 

Missiv 

Naturvårdsverkets PM om omprövning av vissa riksintressen för naturvård 

Lst:s sammanfattning av riksintresseöversynen i Västerbotten 2022 

Översiktskarta över granskade riksintresseområden 

Värdebeskrivning gällande riksintresseområde Vindelälven 

Värdebeskrivning gällande riksintresseområde Sävarån 

Värdebeskrivning gällande riksintresseområde Järnäshalvön 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström 

Doris Grellmann 

 

 



Sida 6 av 25 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-02-14 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Västerbotten, vasterbotten@lansstyrelsen.se, Ange Dnr 408-

10644-2022 i ämnesraden. 

 

   
 

 

 

  

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
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§ 21 
Diarienr: KS-2022/00499 

Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsens egna 

verksamheter jan-dec 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden jan-dec 2022 för 
kommunstyrelsens egna verksamheter  

 
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 
perioden jan-dec 2022.  

 
att kommunstyrelsen bedömer att den interna styrningen och kontrollen 
är ändamålsenlig och tillräcklig 
 
att tillskjuta ytterligare medel för kollektivtrafiken 2022, max 4 mnkr, 
utifrån prognosticerat underskott för 2022  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 
 

att kvarvarande medel för utbildning och politiska sekreterare får 
medföras till/nyttjas nästa mandatperiod 2024-2027. 

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd 
betraktat, ska tre gånger per år lämna underlag till sammanställd 
rapportering till kommunfullmäktige. Alla nämnder, även kommunstyrelsen 
som nämnd betraktat, ska även redovisa uppföljning av Intern kontroll 
samt bedöma om den interna styrningen och kontrollen varit 
ändamålsenlig och tillräcklig.  
 
Rapporterna avser perioden januari-december 2022 och är upprättade i 
enlighet med den anvisning kommunstyrelsen beslutade vid sitt 
sammanträde den 6 december 2022.  
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Kollektivtrafiken som hanteras inom Umeå Kommunföretag AB (UKF), men 
finansieras av kommunstyrelsen har prognosticerat ett underskott på ca 4 
mnkr för 2022. Underskottet beror dels på lägre intäkter än normalt under 
våren till följd av pandemin, samt kraftigt ökade drivmedelspriser under 
hösten 2022. Kommunstyrelsen medger en högre kostnad, än av 
kommunfullmäktige avsatt budget 2022 för kollektivtrafik, utifrån detta.  
 
Kvarvarande medel för utbildning och politiska sekreterare, föreslås 
medtas till/få nyttjas nästa mandatperiod, i enlighet med riktlinjer för 
politiska sekreterare i Umeå kommun, se tabell nedan. 

 

Beslutsunderlag 
KS Verksamhetsuppföljning jan-dec 2022  
KS uppföljning internkontrollplan jan-dec 2022 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beredningsansvariga 
Sofia Westin 

Camilla Högdahl 

Dan Gideonsson   

 

 

 

  

Parti Utbildning Politiska sekreterare Totalt

Socialdemokraterna -7 559 653 036 645 477

Centerpartiet 58 905 5 222 64 128

Moderaterna 33 900 244 534 278 434

Liberalerna -35 761 15 950 -19 811

Miljöpartiet -3 406 -2 659 -6 066

Kristdemokraterna 210 124 677 124 887

Vänsterpartiet 48 366 -104 451 -56 085

Arbetarpartiet 35 333 -12 976 22 357

Sverigedemokraterna 26 327 -7 921 18 406
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§ 22 
Diarienr: KS-2023/00139 

Anvisning för nämndernas rapportering till 

kommunstyrelsen för perioden januari-april 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till 

kommunstyrelsen för perioden januari-april 2023. 

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 januari-

april 2023.  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 

2023. 

Beredningsansvariga 

Malin Westerberg Blom 

Urban Blomdal 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder   

 

 

 

  



Sida 11 av 25 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-02-14 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 23 
Diarienr: KS-2023/00038 

Medborgarlöften 2023-2024 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna att befintliga medborgarlöften kvarstår 2023-2024  

 

att medborgarlöftena kompletteras i enlighet med förslag i 

ärendebeskrivningen 

 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

medborgarlöften för 2023-2024 

 

att uppmana berörda nämnder/bolag att verka för att medborgarlöftena 

uppfylls. 

Ärendebeskrivning 

2017 beslutades att polisen skulle börja arbeta med modellen 

medborgarlöften. Modellen innebär att polisen i högre utsträckning än 

tidigare engagerar och involverar medborgares, medarbetares och andra 

samhällsaktörers erfarenheter och kunskaper i det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet. 

 

Medborgarlöftena är en relativt ny arbetsmodell och under utveckling för 

både polis och Umeå kommun. Det kommer att ta tid att implementera 

och öka kännedomen om medborgarlöftena både hos medarbetare i 

kommunen och hos medborgarna. Polisen och Umeå kommun har arbetat 

med att utveckla medborgarlöftena utifrån en lokal lägesbild, med 

utgångspunkt att öka tryggheten och minska brottsligheten samt främja en 

trygg trafikmiljö. 

 

Inplanerade aktiviteter under perioden 2021-2022 har 

omplanerats/senarelagts med anledning av pandemin men flera aktiviteter 

har också kunnat genomföras digitalt. Exempelvis medborgarlöftet att öka 
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kunskapen hos medborgarna om våld, där informationen om Huskurage 

erbjudits digitalt till privata fastighetsägare. Även inom medborgarlöftet 

krafttag mot narkotika har riktade informationskampanjer till 

medborgarna kunnat genomföras. Information och utbildningsinsatser har 

förbättrats och digitaliserats för att på så vis ge kunskap till 

vårdnadshavare, ungdomar, personalgrupper och ideell sektor. 

 

Inför arbetet med att ta fram nya medborgarlöften 2023–2024 har 

arbetsgruppen gjort bedömningen att de problem och samhällsutmaningar 

som beskrivs i tidigare formulerade löften 2021–2022 fortfarande är 

aktuella. Arbetsgruppen föreslår därför att nuvarande löften 

kvarstår/förlängs med 2 år. 

 

På polisens initiativ föreslås att komplettera nuvarande medborgarlöften 

med ett tilläggslöfte kring den motorburna problematik som Umeå delar 

nationellt med ett flertal andra kommuner. 

 

Förslag till tillägg: 

Umeå kommun och polisen lovar att tillsammans med andra 

samhällsaktörer aktivt arbeta för att främja motorburna ungas möjlighet 

att utöva sitt motorintresse och samtidigt vidta åtgärder för att motverka 

de problem som kan uppstå såsom hög musik, nedskräpning och andra 

negativa beteenden.  

 

Medborgarlöften för perioden 2023-2024 kommer formellt undertecknas 

av företrädare för polisen och kommunerna i Umeåregionen den 3 mars.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning medborgarlöften 2021-2022 

Beredningsansvariga 

Ulrika Granskog 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden 

Kulturnämnden 

Tekniska nämnden 

Individ- och familjenämnden 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasienämnden 

Umeå kommunföretag AB 

UPAB 
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§ 24 
Diarienr: KS-2023/00063 

Redovisning av personuppgiftsincidenter 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisning av personuppgiftsincidenter 2022 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för personuppgiftsincidenter ska  

redovisning av incidenter ske till kommunstyrelsen.  

 

Under 2022 rapporterades fyra personuppgiftsincidenter i 

kommunstyrelsens verksamheter varav två har anmälts till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

 

1. Mejl med personuppgifter har skickats fel – Anmäld till IMY 
2. Felaktiga behörigheter – Anmäld till IMY 
3. Felaktig tillgång till information – Ej anmäld till IMY 
4. Mejl med personuppgifter har skickats fel – Ej anmäld till IMY 
 

För utförligare beskrivning av respektive incident se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av personuppgiftsincidenter 2022. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
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§ 25 
Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport december 2022 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport december 2022 

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 december 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson, Umeå kommunföretag 
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§ 26 
Diarienr: KS-2022/00786 

Fyllnadsval: Umeå kommuns pensionärsråd, Umeå 

kommuns funktionshinderråd, styrgruppen för 

Fairtrade City, ägarombud Kvarkenrådet EGTS samt 

samordningsansvarig för minoriteter. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till ledamot i Umeå kommuns pensionärsråd utse Tomas Wennström 

(S) 

 

att till ersättare i Umeå kommuns pensionärsråd utse Elmer Eriksson (M) 

 

att till ledamot tillika ordförande i Umeå kommuns funktionshinderråd 

utse Tomas Wennström (S) 

 

att till samordningsansvarig för minoriteter utse Tomas Wennström (S) 

 

att till ersättare för samordningsansvarig för minoriteter utse Maria 

Lindvall (L) 

 

att till representanter i styrgruppen för Fairtrade City utse Dennis Larsson 

(S) och Julia Algotsson (C) 

 

att till ytterligare ägarombud till föreningsstämma i Kvarkenrådet EGTS 

utse Mikael Berglund (S) 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-29 lämnades ett antal 

uppdrag vakanta. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – att till ersättare i Umeå kommuns pensionärsråd utse 

Elmer Eriksson (M). 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 

utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Bifall mot avslag till Ågrens (M) förslag om att utse Elmer Eriksson (M) till 

ersättare i pensionärsrådet. Ordföranden finner att utskottet bifaller 

förslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) - att till ytterligare ägarombud till föreningsstämma i 

Kvarkenrådet EGTS utse Mikael Berglund (S) 

Mattias Larsson (C) – att till representant i Fairtrade City utse Julia 

Algotsson (C) 

Hanna Lundin Jernberg (L) – att till ersättare för samordningsansvarig för 

minoriteter utse Maria Lindvall (L) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag. 

 

Bifall mot avslag till Hans Lindberg (S) förslag om att utse Mikael Berglund 

(S) till ägarombud till föreningsstämma för Kvarkenrådet EGTS. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

 

Bifall mot avslag till Mattias Larsson (C) förslag om att utse Julia Algotsson 

(C) till representant i Fairtrade City. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

 

Bifall mot avslag till Hanna Lundin-Jernberg (L) förslag om att utse Maria 

Lindvall (L) till ersättare för samordningsansvarig för minoriteter. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
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Beslutet ska skickas till 
Tomas Wennström 

Dennis Larsson 

Mikael Berglund 

Elmer Eriksson 

Maria Lindvall 

Julia Algotsson 

Emil Fridolfsdahl 

Tordleif Hansson 

Kvarkenrådet 

Miljö- och hälsoskydd 

Länsstyrelsen, Västerbotten 

Lönesupport, Troman 
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§ 27 
Diarienr: KS-2023/00003 

Anmälan av delegationsbeslut 2023-02-14 

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 2023-01-24 – 2023-02-07 

Delegationsbeslut i personalärenden 2023-01-11 – 2023-02-03 

Delegationsbeslut Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 2022-11-01 

– 2022-12-31 

 

Beslutet ska skickas till 
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 28 
Diarienr: KS-2023/00002 

Anmälningsärenden 2023-02-14 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Protokoll 

2022-11-25 Samordningsförbundet Umeåregionen 

2023-01-18 MidtSkandia 

2023-02-03 Umeå kommuns pensionärsråd 

 

Skrivelse från Jordbruksverket 

Ny mandatperiod Umeå Djurförsöksetiska nämnd 

 

Inbjudan 

Demokratidagen 19 april, Stockholm – Sveriges Kommuner och Regionen 

 

Valärende 

2023-01-30 § 15 Kommunfullmäktige; val av ersättare i kommunstyrelsen 

2023-01-26 § 13 Äldrenämnden; val av ledamöter i Umeå kommuns 

pensionärsråd 

2023-01-26 § 14 Äldrenämnden; val av ledamöter i Umeå kommuns 

funktionshinderråd 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 29 
Diarienr: KS-2022/00520 

Motion 8/2022: Utveckla tillgången till barnomsorg 

på obekväm arbetstid; Ellen Ström (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 8/2022: Utveckla tillgången till barnomsorg på obekväm 

arbetstid besvarad enligt yttranden från för- och grundskolenämnden, 

tekniska nämnden och kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott. 

 

Reservation 

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

för eget förslag att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2022 yrkar 

Ellen Ström (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige ger tekniska nämnden samt för- och 

grundskolenämnden i uppdrag att kartlägga behovet av och förutsättningar 

för en utvecklad barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Stadsledningskontoret ställer sig bakom för- och grundskolenämnden, 

tekniska nämnden samt jämställdhetsutskottets och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion 8/2022: Utveckla tillgången till barnomsorg 

Protokollsutdrag FGN § 74 2022 Motion 8/2022 

Protokollsutdrag TN § 113 2022 Motion 8/2022 

Protokollsutdrag JUSK § 39 2022 Motion 8/2022 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 

Tomas Wennström (S) och Lena Andersson (M) – Bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (besvarad) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ellen Ström (V) – bifall till motionen 

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

anse motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

för eget förslag att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären, för- och grundskolenämnden, tekniska nämnden 
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§ 30 
Diarienr: KS-2022/00674 

Motion 9/2022: Inrätta skolsociala team i Umeå 

kommun; Anders Norqvist (L) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 9/2022: Inrätta skolsociala team i Umeå kommun besvarad 

enligt yttranden från för- och grundskolenämnden, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden samt individ- och familjenämnden. 

 

Reservation 

Hanna Lundin Jernberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2022 

yrkar Anders Norqvist (L): 

 

att utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag 

att tillsammans utreda möjligheterna för att upprätta skolsociala 

team inom kommunen och hur ett sådant team kan arbeta 

operativt. 

 

Stadsledningskontoret ställer sig bakom för- och grundskolenämnden, 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt individ- och 

familjenämnden yttranden och föreslår att kommunfullmäktige anser 

motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion 9/2022: Inrätta skolsociala team i Umeå kommun 

FGN: Yttrande över motion 9/2022 

GVN: Yttrande över motion 9/2022 

IFN protokollsutdrag motion 9/2022 

IFN yttrande 2022-10-06 motion 9/2022  
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Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 

Lena Andersson (M) och Tomas Wennström (S) – Bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (besvarad) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hanna Lundin Jernberg (L) och Bore Sköld (V) – 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 

Hanna Lundin Jernberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Individ- och familjenämnden   
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§ 31 
Diarienr: KS-2021/00806 

Bolagsordning för Umeå Parkerings AB (Upab) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera bolagsordning för Umeå Parkerings AB (Upab) enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 126 att styrelsen i Umeå 

Parkerings AB ska bestå av sju styrelseledamöter. Med anledning därav 

behöver bolagsordningen justeras så att antalet styrelseledamöter ska vara 

lägst fem och högst sju. 

 

Kommunens kommunikationsavdelning har tagit fram en uppdaterad mall 

för bolagsordningar. Bolagsordningen för Umeå Parkerings AB har lagts in i 

den nya mallen. Härutöver föreslås ett antal ändringar av formaliakaraktär. 

Ändringarna markeras i gult i bifogat förslag. 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll 2023-02-06. Nr. 263, punkt 4:4. 

Bolagsordning för Umeå Parkerings AB. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 

Umeå Parkerings AB   
 

 

 


