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§ 1 

 

Diarienr: KS-2022/00076 

Val av justerare och fastställande av dagordning 

2022-01-31 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att till justerare av dagens protokoll utse Mikael Berglund (S) och Lena 

Riedl (M) 

 

att digital justering äger rum måndag 7 februari 2022 

 

att godkänna dagordningen för mötet. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 2 

 

Diarienr: KS-2021/01109 

Interpellation: Förekomsten av hedersförtryck på 

Umeås skolor; Lena Riedl (M) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Lena Riedl, Moa Brydsten, Maria Nilsson, Daniell 

Andersson, Davis Kaza, Alice Nikmanesh, Robert Axebro, Peter Vigren, 

Veronica Kerr, Gudrun Nordborg, Mariam Salem, Carinne Sjöberg, Anders 

Ågren, Lars-Ivar Nilsson, Anders Norqvist, Petter Nilsson, Anna-Karin 

Sjölander och Karl Larsson beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Lena Riedl (M) följande 

interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande. 

 

Förekomsten av hedersförtryck på Umeås skolor 

Hedersförtryck förekommer runt om i vårt land, så också i Umeå kommun. 

Det pågår sedan tidigare ett arbete med att kartlägga omfattningen och se 

hur kommunen ska kunna arbeta för att motverka detta. 

På Umebrå har vi under hösten bl.a. fått information om att det 

förekommer så kallade ”moralpoliser” på skolor i Umeå – som 

kommenterar flickors klädsel och vad skolelever äter. Det förekommer så 

långt ned i åldrarna som i lågstadiet. Hedersproblematik begränsar många 

unga flickor i Umeå och det kan vi aldrig acceptera. Det måste råda 

nolltolerans mot förekomsten av s.k. moralpoliser på Umeås skolor. 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till för- och 

grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S): 

 

1. Hur omfattande är förekomsten av hedersrelaterat förtryck på Umeås 
förskolor och grundskolor? 
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2. Förekomsten av hedersförtryck är något som vi alla - gemensamt - 
måste uppmärksamma och arbeta för att motverka. Behövs det 
ytterligare åtgärder i Umeås förskolor och grundskolor för att motverka 
hedersrelaterat förtryck? 

 

Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande lämnar 

följande skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1 

Resultaten av Unga-20 enkäten ger information om andelen elever på 

högstadiet som kan tänkas leva med hedersnormer och begränsningar. I en 

tidigare omfattande enkätstudie i Stockholms stad identifierades andelen 

som 

- förväntas vara oskuld innan äktenskapet samt inte ingå någon 
föräktenskaplig relation 

- begränsas i att inleda vänskapsrelationer med jämnåriga samt inte 
fritt får välja äktenskapspartner 

- har villkorat deltagande i skolämnen och fritidsaktiviteter 
 

I Unga 20 ställs inte exakt samma frågor, men utifrån statistik går att utläsa 

att det ser olika ut på de kommunala högstadieskolorna. Nedanstående 

frågor hämtade från Unga 20 enkät har ingått i analysen. 

 

”Jag får inte själv välja vem jag ska gifta mig med / leva tillsammans med” - 

Två skolor sticker ut negativ med 6 % respektive 5 % som anger detta. På 

övriga skolenheter är det under 2,5 % som svarar detta. 

 

”Jag får inte själv välja vilka kompisar jag har” - Två skolenheter sticker ut 

negativt med 7 % och 6 % som anger detta. Majoriteten av skolenheterna 

ligger under 2,5 %. 

 

”Jag får inte själv välja vad jag har på mig/ser ut” - Två skolenheter sticker 

ut negativ med resultat över 5 % medan övriga skolor ligger under 2,5 %. 

 

”Jag får inte själv välja religion/livsåskådning” - En skolenhet sticker ut med 

8 %. Två skolenheter ligger kring 5 % medan resterande skolor ligger under 

3 %. 
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”Jag får inte själv välja vilka fritidsaktiviteter jag deltar i” - En skolenhet har 

över 7 % som anger detta, tre skolenheter ligger kring 5 %. Övriga 

skolenhet ligger antingen kring 3 % eller 1 %.  

 

De enheter som har högre riskvärden i Unga20 arbetar utifrån kommunens 

handlingsplan och bedriver ett aktivt förebyggande, upptäckande och 

åtgärdande arbete mot hedersvåld och förtryck. 

 

Svar på fråga 2 

Alla elever har rätt att känna trygghet i skolan och ska ges likvärdiga 

möjligheter till lärande utveckling. Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet 

eller i skolan. Skolans arbete ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, 

alla människors lika värde och jämställdhet. Skolan har ett tydligt ansvar för 

att förebygga och bemöta hedersrelaterat våld och förtryck med kunskap 

och aktiva insatser. Bedömningen är att det finns tillräckligt med stöd för 

att alla skolor i Umeå kommun framgångsrikt ska kunna arbete mot 

förekomsten av hedersförtryck. Men vi behöver vara lyhörda för vad elever 

uttrycker, kontinuerligt höja kunskaperna och kompetensutveckla oss i 

frågan om heder samt vara beredda att vidta åtgärder för att förhindra att 

barn och unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

2018 togs en handlingsplan fram mot hedersrelaterat våld och förtryck för 

Umeås kommunala grund- och gymnasieskolor. Planen ska fungera som ett 

stöd i skolans uppdrag att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter 

och ge vägledning kring hedersrelaterat våld och förtryck för all personal på 

skolan. Den innehåller förebyggande åtgärder på individ-, grupp- och 

enhetsnivå och handledning i samtal med unga samt observationspunkter 

vid samtal med enskild elev. Vidare innehåller planen handläggningsrutiner 

för personalen på skolan för hur de ska reagera och när, till vilken enhet 

eller person de ska vända sig till vid oro samt information om skolans 

skyldighet att agera. Handlingsplanen sammankopplas med respektive 

skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling, som tas fram i 

enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). 

Detta arbete följer nämnden upp kontinuerligt. 
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Skolor som arbetar kontinuerligt och systematiskt utifrån Umeå kommuns 

handlingsplan har varit framgångsrika med att få bort symptom på 

hedersförtryck och våld som till exempel att elever inte är med på alla 

ämnen i skolan, att flickor inte får leka med pojkar, att pojkar kritiserar 

flickors beteende och klädsel. Det som gett effekt är förebyggande insatser, 

att tidigt uppmärksamma signaler, arbeta med de mänskliga rättigheterna i 

den ordinarie undervisningen, möten med föräldrar, klassråd och elevråd, 

introduktionssamtal och utvecklingssamtal. Arbetet inbegriper även nära 

kontakt med elevhälsan för metodstöd, samverkan med de sociala 

myndigheterna och HRV (Konsultationsforum hedersrelaterat våld).  

 

I Våldskartläggningen 2021 finns en visualisering av antalet aktualiseringar 

som gjorts av socialtjänsten gällande hedersrelaterat våld. Det sträcker sig 

mellan 2018–2020 och visar att det skett en minskning från 41 år 2018 till 

19 år 2020. Mörkertalet poängteras dock och kan anses vara stort, därför 

bör det inte antas att de faktiska fallen har minskat. Generellt finns en risk 

för felkällor i fall som rör hedersrelaterat våld och förtryck, då hedersvåld 

till exempel kan vara svår att skilja från våld i nära relation. I UmeBrå 

förbereds en rapport med korsanalyser av befintligt underlag samt 

intervjuer med personal, som ska presenteras i februari, vilken också 

kommer att innehålla förslag på ytterligare åtgärder. 
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§ 3 

 

Diarienr: KS-2021/01131 

Interpellation: Vad avser Umeå kommun göra för 

att säkra vintertrafiken till Holmön? Mattias 

Larsson (C) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Mattias Larsson, Hans Lindberg, Anders Ågren, 

Gudrun Nordborg, Carin Nilsson, Nils Seye Larsen, Elmer Eriksson och Karl 

Larsson beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Mattias Larsson (C) 

följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Vad avser Umeå kommun göra för att säkra vintertrafiken till Holmön? 

Krånglet som råder kring färjetrafiken till Holmön är ju välkänt, inte minst 

det kompakta ointresse som finns från statens sida att genom Trafikverket 

ta det ansvar för trafiken som regeringen varit tydlig med att Trafikverket 

har.  

 

För att försöka komma vidare i frågan så finns det nu en arbetsgrupp med 

representanter från Stat, Kommun och Region som jobbar med frågan om 

hur den framtida trafiken skall lösas, men det hjälper ju inte i det korta 

perspektivet. Där Trafikverkets agerande gör att kommande vinter kommer 

bli än mer oviss för de boende på Holmön och övriga med behov av att ta 

sig till och från ön. 

 

Nu senast var det Julmarknaden som ställdes in på grund av att man inte 

vågade lita på att färjan skulle fungera. 
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Bild. Det är många jular sedan, ”bäst före datumet” för Helena Elisabeth 

passerades! 

 

Den situation som nu rådet är givetvis fullständigt oacceptabel, både på 

kort och på lång sikt.  Det långa perspektivet tycker jag ändå känns bra, då 

det ändå arbetas med frågan. Men hur blir det i vinter??  

 

Jag anser att det helt klart är statens ansvar att säkra kommunikationerna 

till Holmön, men nu vet ju både du och jag att det kommer man inte göra i 

vinter! 

 

Mina frågor till Hans Lindberg är därför: 

1. Delar du min uppfattning om att det är staten som har ansvaret för att 
säkerställa kommunikationerna till Holmön? 

2. Då staten kliver ur sitt ansvar så tvingas kommunen kliva in, vad tänker 
du göra för att möjliggöra kommunikationer under denna vinter? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

 

Jag delar Mattias Larssons irritation och frustration över de besvär som 

omgärdat färjetrafiken till Holmön. Det är oacceptabelt att de boende på 

Holmön ska tvingas till isolation och inte ens kunna räkna med 

grundläggande service, för att Trafikverket inte tar sitt ansvar. Om det 

skulle behövas för att hantera den akuta situationen kommer jag, precis 

som förra vintersäsongen, ta initiativ till akuta åtgärder för att ordna 

skoterleden till Holmön så att gods- och persontransporterna kan fungera. 

Samtidigt kommer jag att fortsätta jobba för en långsiktigt hållbar lösning. 

Det kan inte vara så att våra kommunala skattemedel ska gå till att täcka 

upp för att en statlig myndighet inte tar sitt ansvar. 

 

Det behövs en långsiktigt hållbar lösning för Holmöleden. Redan innan 

Trafikverket plötsligt svängde i sin inställning till sitt ansvar fanns det 

problem med kommunikationerna. De var redan då sämre än vad som var 

rimligt att begära utifrån Trafikverkets ansvar.  

 

Trafikverkets beslut för vintern 2020 och 2021 innebär att myndigheten 

dessutom endast kommer att bedriva färjetrafik under isfri period och att 
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färjetrafiken därmed upphör så snart isen lagt sig. Svävare och skoter kan 

inte trafikera leden förrän isen är minst 20 cm tjock. Under perioden från 

att isen lagt sig fram tills att den är tillräckligt tjock för att färdas på med 

andra medel är transporterna hänvisade till helikopter. Det är först efter 

fem vardagar med stillestånd som helikopter sätts in om färja eller svävare 

inte kan trafikera leden. Trafikverket valde också att sluta bekosta stakning 

av vinterled för gods- och skotertrafik, ta bort extraturer vid evenemang, 

säga upp hyresavtalet för varmhållen väntkur på Holmön och de skärpte 

väderdirektiven för färjetrafiken med fler inställda turer som följd.  

 

Min bestämda uppfattning är att Trafikverkets omsvängning inte är förenlig 

med det regeringsbeslut från 2007 som fortfarande gäller. Enligt detta 

beslut (Regeringsbeslut, 2007, N2007/3647/IR) ansvarar Trafikverket för 

trafikering av Holmöleden året runt. Denna trafik ska också enligt beslutet 

möjliggöra utveckling mot mål om kortare restider, ökad turtäthet, mer 

godstransporter och fler bilar, att underlätta turism, företagande och 

pendling. Beslutet slår också fast att kommunikationerna ska upprätthållas 

med en större svävare.  

 

Det är därför för mig, som svar på Mattias Larssons första fråga, solklart att 

staten genom Trafikverket har ett otvetydigt ansvar för att 

kommunikationerna till Holmön ska fungera året runt och att detta ansvar 

nu inte uppfylls.  

 

Det har under 2021 pågått intensiv aktivitet för att få till stånd en lösning 

för Holmön. I slutet av 2020 akutfinansierade Umeå kommun, 

Länsstyrelsen och Region Västerbotten skoterled för godstransporter under 

vintersäsongen. Detsamma skedde i februari 2021. Vid sidan av detta har 

kommunen yttrat sig till infrastrukturministern med vilken ett möte ägde 

rum i oktober i år. Beslut fattades då om att finansiera en förstudie för att 

undersöka nya lösningar. I december i år nåddes en överenskommelse om 

former för denna förstudie. Det råder dock fortfarande oenighet om 

ansvaret för godstrafiken vintertid. Landshövdingen meddelade att hon 

kommer att lyfta frågan om huvudmannaskap för trafikeringen samt 

godstrafik vintertid till Regeringskansliet.  
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Men som Mattias Larsson noterar kan situationen här och nu bli kritisk. 

Min inställning är därför, som svar på Mattias Larssons andra fråga, att 

kommunen kan bli tvungen att precis som förra vintersäsongen gå in med 

åtgärder för att säkra skoterled till Holmön. Det är oacceptabelt att 

Trafikverket inte tar sitt ansvar och det är beklagligt att våra kommunala 

skattemedel ska behöva gå till att täcka upp för att en statlig myndighet 

inte sköter sig. Men vi gör det för Holmöborna. Det kommer, precis som 

tidigare, att kräva ett särskilt beslut och jag kommer att ta initiativ till detta 

om det kommer att krävas. 
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§ 4 

 

Diarienr: KS-2021/01080 

Interpellation: Kritik från Inspektionen för vård och 

omsorg; Davis Kaza (AP) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Davis Kaza, Andreas Lundgren, Maria Nilsson, Igor 

Hell,  Veronica Kerr och Andreas Sjögren beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Davis Kaza (AP) följande 

interpellation till individ- och familjenämndens ordförande.  

 

Kritik från Inspektionen för vård och omsorg 

Sedan 2015 har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktat kritik emot, 

eller påtalat brister hos, Individ- och familjenämnden i Umeå vid över 40 

olika tillfällen. 

 

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor: 

1. Hur ser du på att Ivo kritiserat Individ- och familjenämnden vid över 40 

tillfällen under tidsperioden 2015-2021? 

2. Finns det ett öppet diskussionsklimat bland de anställda inom 

socialtjänsten som innebär att exempelvis kritik från Ivo kan diskuteras 

och åtgärdas? 

 

Andreas Lundgren (S), individ- och familjenämndens ordförande lämnar 

följande skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1 

Min inställning är att socialtjänstens insatser till medborgare alltid ska 

skötas korrekt. Det man dock behöver komma ihåg är att när IVO påtalar 

brister, som det heter, så handlar det alltid om en stor spannvid inom en 
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socialtjänst. De här 43 tillsynsbesluten rör allt från brist i rutin, 

handläggning, utförande av insatser till klagomål från enskilda och 

dessutom inom en rad olika verksamhetsområden som 

funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg och 

ensamkommandebarn verksamheten(EKB). Utifrån påtalade brister tar 

också IVO ställning till om ärenden kan avslutas med påtalad brist eller 

anses av mer omfattande karaktär och behöva följas upp. 

 

IVO:s tillsyner är mycket värdefulla för socialtjänsten då de är en 

utomstående granskning och därmed självklara delar i nämndens 

kvalitetsarbete. Konstateras brister i IVO:s tillsyn så är det ett sätt för 

socialtjänsten att få kunskap, vilket ger ett stöd i att förändra sitt 

arbetssätt. Det är också hela intentionen med IVO:s tillvägagångssätt när 

man bedriver tillsyn. 

 

Det sammanlagda antalet tillsyner från IVO i individ- och familjenämndens 

verksamheter 2015–2021 är 129. Det innefattar både tillsyn över 

verksamheter (HVB för ensamkommande barn, Ungdomsboendet, 

Skogsdungen, boenden enligt LSS, myndighetsutövning) samt tillsyner 

baserade på enskildas klagomål till IVO. Av dessa 129 har 86 avslutats utan 

brister (66 %) och 43 (33 %) har avslutats med konstaterade med olika grad 

av brister. Vi kan alltså se att 2/3 av genomförda tillsyner i Umeå kommun 

avslutats utan konstaterade brister. I nämndens senaste kvalitetsrapport 

för 2020 konstaterades att under 2020 hade 5 tillsynsbeslut inkommit 

varav i ett fall påtalats en brist. 

 

Nämndens socialt ansvarige samordnare(SAS) har begärt statistik från IVO 

hur Umeå förhåller sig i relation till andra kommuner vad gäller antal 

tillsyner som avslutats med konstaterade brister. Den statistik kommunen 

fått ta del av från IVO är ofullständig, men utifrån SAS bedömning går inte 

av den att se att Umeå sticker ut vad gäller till exempel antalet tillsyner 

eller antalet beslut med konstaterade brister. 

 

Svar på fråga 2 

Individ- och familjenämnden personalstyrka består av ca 2500 anställda 

och chefer utspridda på hundratals arbetsenheter. För att svara på 

interpellantens fråga om det finns ett öppet diskussionsklimat så behöver 
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man i så fall redovisa medarbetarenkäten för respektive enhet så 

personalens egna röster får höras. För nämndens del så är ett öppet 

diskussionsklimat ute på enheterna avgörande för att Socialtjänsten ska 

vara en lärande organisation som använder konstaterade brister från IVO, 

avvikelser, inkomna klagomål och Lex Sarah-rapportering för att förbättra 

stödet till de vi är till för. 

 

En viktig prioritering i nämndens arbetsmiljöarbete har därför varit och är 

att utbilda fler skyddsombud för att främja en öppen dialog med ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete lokalt ute på enheterna och ha en 

fungerande skyddsorganisation över tid. Detta arbete ska ske i nära 

samverkan med de fackliga organisationerna. 

 

Finns brister i arbetsmiljön så ska åtgärder sättas in enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter(AFS) och ske i nära samverkan med 

skyddsombud. Här kan nämnas att vid en av enheterna inom 

myndighetsutövningen har just de senaste åren ett omfattande 

arbetsmiljöarbete för ökad öppenhet satts igång. Det genomfördes en 

arbetsmiljökartläggning inom myndighetsutövningen under 2020 och den 

har lett fram till en handlingsplan. De områden som arbetats med under 

2020 var trygghet och självständighet i arbetet, kommunikation, 

bemötande och kränkande särbehandling. De områden som enligt 

handlingsplanen arbetas vidare med under 2021 är arbetsbelastning, dialog 

och kommunikation, delaktighet och stöd i arbetet. 

 

Individ- och familjenämnden har vidare i december 2021 gett förvaltningen 

ett uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna se över 

arbetsmiljön inom myndighetsutövningen för den sociala barn- och 

ungdomsvården. Nämndens ambition är att långsiktigt säkra en god 

arbetsmiljö och se till att personal blir kvar yrket på myndighetsutövningen. 

Parterna ska presentera sitt gemensamma arbete och därefter kommer 

nämnden besluta om ytterligare åtgärder behöver vidtas.  
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§ 6 

 

Diarienr: KS-2021/01082 

Interpellation: Är löneläget för vårdbiträden okej? 

Åsa Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist bordlägga interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) har inkommit med en interpellation till 

personalnämndens ordförande.  
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§ 7 

 

Diarienr: KS-2022/00069 

Interpellation: Hur lever Umeå kommun upp till att 

Barnkonventionen blivit svensk lag? Anders 

Norqvist (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist bordlägga interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Anders Norqvist (L) har inkommit med en interpellation till för- och 

grundskolenämndens ordförande. 
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§ 8 

 

Diarienr: KS-2022/00086 

Fråga: När ska fullmäktiges beslut verkställas? 

Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist bordlägga frågan. 

Ärendebeskrivning 

Veronica Kerr (KD) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 
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§ 9 

 

Diarienr: KS-2022/00088 

Fråga: Hur ska kommunen klara bemanningen 

under omikron-vågen? Davis Kaza (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist bordlägga frågan. 

Ärendebeskrivning 

Davis Kaza (AP) har inkommit med en interpellation till äldrenämndens 

och/eller individ- och familjenämndens ordförande. 
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§ 10 

 

Diarienr: KS-2022/00120 

Fråga: Är det inte dags att utse Lars Lystedt till 

hedersmedborgare i Umeå? Anders Ågren (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist bordlägga frågan. 

Ärendebeskrivning 

Anders Ågren (M) har inkommit med en fråga till kommunfullmäktiges 

ordförande. 

 

 

  



Sida 20 av 60 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2022-01-31 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 11 

 

Diarienr: KS-2017/00101 

Antagande av Dagvattenprogram för Umeå 

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 
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rening och fördröjning, berikar staden med vackra miljöer eller nya 

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. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Janet Ågren, Stefan Nordström, Davis Kaza, Anna-Karin 
Sjölander, Åsa Bäckström, Lena Karlsson Engman, Mikael Berglund, Johan 
Stål, Robert Axebro, Anders Norqvist, Nils Seye Larsen, Mattias Larsson, 
Lars-Ivar Nilsson och Veronica Kerr.  
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Yrkanden 
Janet Ågren (S), Stefan Nordström (M), Anna-Karin Sjölander (C), Åsa 
Bäckström (V), Lena Karlsson Engman (S), Mikael Berglund (S), Johan Stål 
(V), Anders Norqvist (L), Nils Seye Larsen (MP), Mattias Larsson (C), Lars-
Ivar Nilsson (SD), Veronica Kerr (KD) och Davis Kaza (AP) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Anna Flatholm för vidare expediering   
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§ 12 

 

Diarienr: KS-2016/00488 

Genomförande- och medfinansieringsavtal för 

Norrbotniabanan, sträckan Dåva-Gryssjön 
 

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 
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ett antal utformningsfrågor att diskutera med Trafikverket, en process som 

kommer att fortlöpa under detaljprojekteringsskedet. Det gäller bland 

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 
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Mikael Salomonsson, Infrastruktur i Umeå AB 

Olle Norqvist, övergripande planering 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Anders Ågren, Carin Nilsson, Mattias 
Larsson, Nils Seye Larsen, Anders Norqvist, Ellen Ström och Lars-Ivar 
Nilsson. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Nils Seye Larsen 
(MP), Anders Norqvist (L), Ellen Ström (V) och Lars-Ivar Nilsson (SD)  – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket 

INAB 

MEX 

Gator och Parker   
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§ 13 

 

Diarienr: KS-2022/00038 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

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. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Lena Karlsson Engman, Stefan 
Nordström, Davis Kaza, Mattias Larsson, Lasse Jacobson, Veronica Kerr, 
Anders Norqvist, Nils Seye Larsen och Maria Nilsson.   
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Lena Karlsson Engman (S), Stefan Nordström (M), 
Mattias Larsson (C), Lasse Jacobson (V), Veronica Kerr (KD), Anders 
Norqvist (L), Nils Seye Larsen (MP) och Maria Nilsson (SD) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Davis Kaza (AP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
ändringsyrkanden: Under stycket ”Fasta och tillfälliga försäljningsplatser 
§3” lägga till Rådhustorget i uppräkningen över torg där försäljningsvagn är 
tillåten. Under stycket ”Förbud mot försäljning av vissa varor §6” stryka de 
två meningar som reglerar försäljning på Rådhustorget. 
 
Lena Karlsson Engman (S) – Avslag till Davis Kazas (AP) ändringsyrkanden. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot Davis Kazas (AP) förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
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§ 14 

 

Diarienr: KS-2021/00983 

Fyllnadsval: Ersättare i Arboretum Norr; Lotta 

Nilsson (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i stiftelsen Arboretum Norr AB utse Håkan Karlsson (KD). 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 2021-10-25 Lotta 

Nilsson (KD) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Arboretum Norr AB 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Håkan Karlsson 

Andreas Sjögren, ordf 

Karin Isaksson, teknik och fastighet 

Lönesupport, Troman 
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§ 15 

 

Diarienr: KS-2021/01019 

Fyllnadsval: Ledamot i byggnadsnämnden, ersättare 

i kommunfullmäktige och ersättare i 

jämställdhetsutskottet; Maria Myrstener (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i byggnadsnämnden utse Maria Olsson (V). 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 2021-11-29 Maria 

Myrstener (V) entledigande från uppdragen som ledamot i 

byggnadsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 

jämställdhetsutskottet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20 

utsågs Susanne Yttergren (V) till ersättare i jämställdhetsutskottet. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Maria Olsson 

Byggnadsnämnden 

Lönesupport, Troman   
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§ 16 

 

Diarienr: KS-2022/00041 

Avsägelse: Ersättare i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden Delia Zadius (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Delia Zadius (C) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden utse Stefan 

Boström (C). 

Ärendebeskrivning 

Delia Zadius (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Delia Zadius 

Stefan Boström 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Lönesupport, Troman   
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§ 17 

 

Diarienr: KS-2022/00091 

Avsägelse: Ersättare i för- och grundskolenämnden 

Fatima Hanad (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Fatima Hanad (V) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i för- och grundskolenämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till förste ersättare i för- och grundskolenämnden utse Lisa Stolt (V). 

Ärendebeskrivning 

Fatima Hanad (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

för- och grundskolenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Fatima Hanad 

Lisa Stolt 

För- och grundskolenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman   
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§ 18 

 

Diarienr: KS-2022/00093 

Avsägelse: Ersättare i för- och grundskolenämnden 

Patrik Backlund (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Patrik Backlund (V) begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i för- och grundskolenämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till andre ersättare i för- och grundskolenämnden utse Andreas 

Sellstedt (V). 

Ärendebeskrivning 

Patrik Backlund har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

för- och grundskolenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Patrik Backlund 

Andreas Sellstedt 

För- och grundskolenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman   
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§ 19 

 

Diarienr: KS-2021/01177 

Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige och 

ombud för Umeå Folkets Husförening upa; Ulrika 

Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Ulrika Edman (V) begärt entledigande från uppdragen som 

ledamot i kommunfullmäktige och ombud i Umeå Folkets Husförening 

upa. 

Ärendebeskrivning 

Ulrika Edman (V) har begärt entledigande från rubricerade uppdrag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Edman 

Länsstyrelsen 

Umeå Folkets Hus 

Lönesupport, Troman 
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§ 20 

 

Diarienr: KS-2022/00001 

Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige Elsa 

Andersson Hedkvist (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Elsa Andersson Hedkvist (V) begärt entledigande från 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Elsa Andersson Hedkvist (V) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Elsa Andersson Hedkvist 

Länsstyrelsen 

Lönesupport (Troman) 
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§ 21 

 

Diarienr: KS-2022/00070 

Avsägelse: Ersättare i fritidsnämnden Faiza Issa 

Aden Farah (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Faiza Issa Aden Farah (V) begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Faiza Issa Aden Farah (V) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i fritidsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Faiza Issa Aden Farah 

Fritidsnämnden 

Lönesupport, Troman 
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§ 22 

 

Diarienr: KS-2022/00094 

Avsägelse: Ledamot i äldrenämnden och 

nämndeman i Umeå tingsrätt; Bassam Achour (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Bassam Achour (S) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i äldrenämnden. 

Ärendebeskrivning 

Bassam Achour (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i äldrenämnden 

och nämndeman i Umeå tingsrätt. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Bassam Achour 

Äldrenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 23 

 

Diarienr: KS-2022/00131 

Avsägelse: Ersättare i tekniska nämnden Marcus 

Helletun (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Marcus Helletun (S) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i tekniska nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Marcus Helletun (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Helletun 

Tekniska nämnden 

Lönesupport, Troman 
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§ 24 

 

Diarienr: KS-2022/00127 

Anmälningsärenden 2022-01-31 

Motioner 

Motion 35/2021: Inför ett individuellt anhörigstöd; Veronica Kerr (KD).  

Diarienummer: KS-2021/01185.  

 

Motion 36/2021: Ingen ovaccinerad personal i kommunens patientnära 

vård och omsorgsverksamheter; Sven-Olov Edvinsson (C) och Mattias 

Larsson (C). Diarienummer: KS-2021/01191. 

Ej verkställda beslut 

Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2021 - Beslut individ- och 

familjenämnden § 313 Diarienummer: KS-2021/00016-9 

 

Statistikrapporter ej verkställda beslut LSS 2021 - Beslut individ- och 

familjenämnden § 314 Diarienummer: KS-2021/00016-9 

 

Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2021 - Beslut äldrenämnden § 

103. Diarienummer: KS-2021/00016-11 

Partistöd 

Budgetsammanställning partistöd för 2022. Diarienummer: KS-

2022/00042-1 

Revisionsrapporter 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens beredskap inom hemtjänsten 

samt uppföljning och kontroll av privata utförare. Diarienummer: KS-

2022/00055  

Länsstyrelsens beslut 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Ny ersättare: Lennart Persson (C) 

Avgången ersättare: Sara Häggström (C) 
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Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Ny ersättare: Elsa Andersson Hedqvist (V) 

Avgången ersättare: Maria Myrstener (V) 

Nämndernas internkontrollplaner 2022 

Diarienummer KS-2021/01140 
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§ 25 

 

Diarienr: KS-2020/00532 

Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler 

medarbetare; Veronica Kerr (KD) 

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 bifall till 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 
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yttrande som hänvisar till skäl som inte längre gäller. Dvs året 2021 och 

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. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Carin Nilsson, Marianne Normark, Igor 
Hell, Eric Bergner, Åsa Bäckström, Charlotta Westerlund, Maria Nilsson, 
Davis Kaza, Elmer Eriksson, Peter Vigren, Karl Larsson, Nils Seye Larsen,  
Solveig Granberg och Daniell Andersson. 
 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S), Åsa Bäckström (V), Charlotta Westerlund (S), Maria 
Nilsson (SD), Peter Vigren (S) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Veronica Kerr (KD), Marianne Normark (L), Igor Hell (M), Eric Bergner (C), 
Davis Kaza (AP), Elmer Eriksson (M) och Solveig Granberg (C) – Bifall till 
motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 38 ja-röster mot 26 nej-röster och 1 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
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Reservation 

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

om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Äldrenämnden   
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§ 26 

 

Diarienr: KS-2021/00325 

Motion 6/2021: Pensionssamtal för nyanställda; 

Maja Westling (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 6/2021: Pensionssamtal för nyanställda besvarad enligt 

personalnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i mars 2021 yrkar Maja Westling: 

 

att alla nyanställda alltid ska erbjudas enskilda pensionssamtal, 

 

att erbjudandet även ges till de som redan idag är anställda i Umeå 

kommun. 

 

Personalnämnden har 2021-05-18, § 20 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad utifrån förvaltningens 

yttrande. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2021-09-02, § 30 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Stadsledningskontoret tar fasta på personalnämndens yttrande om att 

behovet av pensionsinformation är väl tillgodosett med det stöd som finns 

från KPA Pension och den information som ges i samband med 

nyanställning och på intranätet. Ett erbjudande därutöver om enskilda 

pensionssamtal skulle kräva en ny upphandling och därmed finansiering. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

motionen besvarad.  
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Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2021-05-18, § 20. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-09-02, § 30. 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V), Mattias Larsson (C) och Peder Westerberg (L) – Bifall till 
motionen. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) och Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(att anse motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (besvarad) mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller näringslivs- 

och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maja Westling, Tomas Wennström, Anders Sellström, 
Charlotta Westerlund, Igor Hell, Bore Sköld, Maria Nilsson och Anders 
Norqvist. 
 
Yrkanden 
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Tomas Wennström (S), Anders Sellström (KD), Charlotta Westerlund (S), 
Igor Hell (M), Maria Nilsson (SD) och Anders Norqvist (L) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad). 
 
Maja Westling (C) och Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

SLK Personal   
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§ 27 

 

Diarienr: KS-2021/00326 

Motion 7/2021: Begränsad digital mötestid för 

kommunanställda; Mattias Larsson, Robert Axebro 

och Maja Westling (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 7/2021: Begränsad digital mötestid för 

kommunanställda enligt personalnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 29 mars 2021 

föreslår Mattias Larsson, Robert Axebro och Maja Westling, Centerpartiet 

kommunfullmäktige besluta: 

 

• att införa en digital mötestidsbegränsning för medarbetare så att inga 
digitala möten får börja innan 9.00 eller pågå efter 16.00, 

• att inga digitala möten pågår till hel timma, 

• att inga digitala möten får förläggas 11.00-13.00. 
 

Personalnämnden har yttrat sig 2021-08-17, § 29 och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Personalnämndens protokoll 2021-08-17, § 29. 

Motionen. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Larsson (C) – Att anse motionen besvarad. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå 
motionen). 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att anse motionen 

besvarad. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

avslå motionen 

Mattias Larsson (C) – att anse motionen vara besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till att anse motionen vara besvarad. Kommunstyrelsen beslutar 

enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Robert Axebro, Igor Hell, Tomas Wennström, Anders 
Sellström, Andreas Sjögren, Marika Atlegrim och Arvid Lundberg.  
 
Yrkanden 
Igor Hell (M), Tomas Wennström (S), Anders Sellström (KD), Andreas 
Sjögren (S), Marika Atlegrim (AP), Arvid Lundberg (MP) och Anders 
Norqvist (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Robert Axebro (C) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

HR   
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§ 28 

 

Diarienr: KS-2021/00360 

Motion 8/2021: En kommun som bygger för 

framtiden; Bore Sköld (V) och Nasteho Osman 

Lander (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion: 8/20201: En kommun som bygger för framtiden utifrån 

AB Bostadens yttrande. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Nasteho Lander (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. Se skriftlig reservationstext 

under kommunfullmäktiges beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-03-29 yrkar Bore Sköld (V) 

och Nasteho Osman Lander (V): 

 

att Umeå kommun startar ett byggherrebolag för äganderätter och 

bostadsrätter för att bekämpa bostadsbristen och möjliggöra hållbart 

byggande. 

 

att Umeå kommun utreder förutsättningarna för att starta ett 

allmännyttigt byggbolag för bostadsbyggande för att få ner priserna och 

motverka konkurrensunderskottet på den lokala marknaden. 

 

AB Bostaden har 2021-06-16 yttrat sig över motionen och utifrån innehållet 

i det yttrandet gör stadsledningskontoret tolkningen att AB Bostadens 

inställning är att motionen bör avslås. Stadsledningskontoret har inget 

ytterligare att tillföra. 
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Beslutsunderlag 

Motionen 

AB Bostadens yttrande 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Mattias Larsson (C) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Bore Sköld, Anders Sellström, Ulrik Berg, Davis Kaza, 
Petter Nilsson, Eric Bergner, Janet Ågren, Mikael Berglund, Nasteho Osman 
Lander, Anders Norqvist, Nils Seye Larsen och Mattias Larsson. 
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Yrkanden 
Anders Sellström (KD), Ulrik Berg (M), Davis Kaza (AP), Petter Nilsson 
(SD), Eric Bergner (C), Janet Ågren (S), Mikael Berglund (S), Anders 
Norqvist (L), Nils Seye Larsen (MP) och Mattias Larsson (C) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Bore Sköld (V) – Återremiss och i andra hand bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ärendet ska avgöras idag mot att ärendet ska återremitteras. Ordföranden 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Bore Sköld (V) och Nasteho Landers (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. Umeå behöver öka 
byggtakten på bostäder, såväl i centrala stan, såsom utanför tätorten. 
Umeå kommuns politik för att bygga bort bostadsbristen är ett stort 
misslyckande. De senaste två åren färdigställdes knappt 500 bostäder 
årligen. Målet om 2000 bostäder per år är inte ens nära att nås, vilket ger 
som resultat att priserna har ökat och fortsätter öka. Allt fler umeåbor har 
inte råd att köpa sin bostad eller hyra nyproducerade lägenheter. Vi måste 
lyckas bygga ikapp bostadsbristen för att tillgodose allas rätt till bostad - till 
rimliga priser. 
 
Vi tror att det är lägligt att kommunen söker efter nya sätt att komma åt 
dessa problem, och föreslår därför att i likhet med Göteborg, starta ett 
allmännyttigt bolag som bygger bostadsrätter och annat. Detta har i 
Göteborg används för att öppna upp nya områden där marknaden inte 
vågar satsa, det har därtill hjälpt kommunens ekonomi inom allmännyttan. 
Vi ville också med den här motionen utreda förutsättningarna för att starta 
ett kommunägt byggbolag. Vi tycker att det vore intressant att undersöka 
hur vi som kommun skulle kunna bygga bostäder och lokaler själv, med 
egen kompetens som inte bara skulle få igång byggandet, utan också bidra 
med kompetens till kommunen när det gäller upphandlingar inom 
byggsektorn - något som Umeå kommun skulle ha stor nytta av. 
 
Att inte utreda för/nackdelarna, är för oss i Vänsterpartiet oseriöst när vi 
står inför en stor bostadsbrist, där utvecklingen går åt fel håll. Priset för 
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bostäder i Umeå är idag så höga att det är plånbokens storlek som styr var 
folk har råd att bo, med segregation som följd. I ett Umeå som ska växa 
tryggt och säkert har vi inte råd med detta.  
 
Slutligen vill vi påpeka bristerna i svaret på motionen. Svaret tar inte 
överhuvudtaget upp den första att-satsen i motionen, så den borde inte 
kunna tolkas som beredd utifrån det. Motionen borde ha utretts av 
Tekniska nämnden och UKF eftersom motionen tar upp frågan om att 
Umeå kommun ska starta ett byggherrebolag för äganderätter och 
bostadsrätter, samt utreda förutsättningarna för att starta ett 
allmännyttigt byggbolag för att få ner priserna och motverka 
konkurrensunderskottet i Umeå. 
 
Vi anser, på goda grunder, att denna motion INTE har beretts enligt vad 
som är brukligt i Umeå kommun. Därför yrkade Vänsterpartiet på 
återremiss. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

AB Bostaden  
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§ 29 

 

Diarienr: KS-2021/00380 

Motion 9/2021: Inför en personalpolitisk fond; 

Lennart Arvidsson, Rebecca Sellstedt (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 april 2021 

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

 

att Umeå kommunfullmäktige ger personalnämnden i uppdrag att utforma 
ett regelverk för en personalpolitisk fond från vilken personalgrupper kan 
ansöka medel för att bekosta tidsbegränsade projekt för att exempelvis 
förbättra arbetsmiljön eller prova alternativa schemamodeller. 
 
att kommunstyrelsen finansierar fonden 
 

Förvaltningens yttrande 

Kommunfullmäktige har i de reviderade reglementena för nuvarande 

mandatperiod angett att nämnderna har ansvar för arbetsmiljö och 

kompetensförsörjning samt de operativa personalfrågorna.  

 

Personalnämnden har ett samordningsansvar för att följa upp 

kompetensförsörjning och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

För 2021 är budgeten fastlagd för alla nämnder varav kommunstyrelsen 

har verksamhetsutvecklingsanslag för digitalisering, social hållbarhet och 

bostadsförsörjning. 

 

Frågan om behov av och ändamål för en personalpolitisk fond måste därför 
hanteras i budgetprocessen 2023. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Anders Ågren (M) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) 
och en redaktionell ändring av …budgetprocessen 2022 till 2023 i beslutet 
och ärendebeskrivningen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

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 att 

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen: Vänsterpartiet föreslår dels att personalnämnden ska 

utforma ett ramverk för en personalpolitisk fond, dels att KS ska finansiera 

fonden. Vi specificerar inte var pengarna ska tas ifrån då detta får bli en 

budgetfråga för år 2023. Därför menar vi att det är underligt och oseriöst 

att föreslå avslag på motionen med hänvisning till att frågan måste lyftas i 

budgetprocessen. Umeå kommuns anställda behöver bättre arbetsvillkor, 

och mer frihet att själv kunna bestämma vad deras egen arbetsgrupp har 
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för behov. Vårt förslag skulle möjliggöra att arbetsplatserna själv har 

möjlighet att ta initiativ för att förbättra deras vardag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

HR 
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§ 30 

 

Diarienr: KS-2021/00405 

Motion 10/2021: Inför insynsplatser i styrelser och 

nämnder; Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i april 2021 yrkar Maria Nilsson (SD):  

 

att kommunen inför insynsplatser i styrelser och nämnder för varje parti 

representerat i kommunfullmäktige,  

 

att insynsplatserna inte är arvoderade. 

Beslutsunderlag 

Enligt 4:28 kommunallagen (2017:725) får fullmäktige besluta att en 

förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få 

närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i 

besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att 

få sin mening antecknad i protokollet. Fullmäktige kan reglera 

närvarorätten i ett reglemente eller genom ett särskilt beslut för ett enskilt 

fall. En begränsning kan göras så att den förtroendevalde bara får 

närvarorätt. Fullmäktige avgör också hur länge närvarorätten ska gälla, 

vilken eller vilka nämnder den ska avse och om den ska begränsas till vissa 

ärenden eller grupper av ärenden. 

 

Genom ett stadgande i ”Reglemente för Umeå kommuns styrelser och 

nämnder” har Umeå kommunfullmäktige överlåtit till styrelse och nämnder 

att själva besluta i frågan –  
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”Kommunstyrelsens ordförande och vice ordföranden har rätt att närvara 

vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får 

därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen 

denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 

rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Nämnden får också ge 

annan förtroendevald som inte är ledamot i kommunstyrelsen rätt att 

närvara vid nämndens sammanträden. Närvarorätten enligt första och 

andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskild. Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att 

närvara vid nämndens sammanträden.” 

 

Genom ovannämnda, i reglementet fastslagna, reglering har 

beslutsfattande om eventuella insynsplatser överlåtits till kommunens 

styrelse och nämnder. Detta är en ordning som Stadsledningskontoret ej 

anser bör ändras - särskilt som styrelse och nämnd, inför varje fall av propå 

om ”extern” närvaro vid sammanträde, endast själva kan bedöma 

lämpligheten av densamma utifrån aspekter som sekretess- och 

jävsproblematik samt huruvida de ärenden som ska avhandlas omfattas av 

myndighetsutövning mot enskild. Vad gäller demokratiaspekten, och 

görligheten att inhämta information och beslutsunderlag, erinras om, 

utöver det rikliga utbud som tillhandahålls förtroendevalda och allmänhet 

via kommunens publiceringar av protokoll m.m. på dess hemsida, 

möjligheten att ställa interpellationer och (enkla) frågor - vilket ingår i de 

rättigheter som fullmäktigeledamöterna har. Ledamöterna kan 

härigenom få upplysningar om hur verksamheten i styrelse och nämnder 

sköts och fortlöper, samtidigt som man också härigenom kan utöva en 

viss kontroll över desamma.  

Beredningsansvariga 

Lennart Nilsson, kommunjurist 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att avslå 

motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 
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Lars Forsgren (SD) – bifall till motionen 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottet förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottet förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Särskilt uttalande 

Nils Seye Larsen (MP) deltar ej i beslutet. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 31 

 

Diarienr: KS-2021/00406 

Motion 11/2021: Utmana bosättningslagen, minska 

antalet migranter; Maria Nilsson och Petter Nilsson 

(SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-04-26 yrkar Maria Nilsson och 

Petter Nilsson (SD): 

att Umeå kommun aktivt motsätter sig bosättningslagen.  

 

att Umeå kommun mottar det minsta möjliga antal anvisade flyktingar. 

 

Partiet har i motionen ifrågasatt hur riksdagen genom denna lagstiftning 

har påverkat det grundlagsstadgade kommunala självstyret. Enligt 

grundlagen är det endast genom lagstiftning som riksdagen kan ålägga 

kommunen uppgifter vilket sker i ett otal olika fall så även i denna fråga. 

Kommunerna har liksom vilken medborgare som helst att följa lagen, vill 

man få tillstånd en ändring i lagstiftningen måste frågan upp på 

regeringens och riksdagens bord. 

 

En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för 

bosättning i kommunen. Länsstyrelsen fastställer årligen fördelningen av 

de flyktingar som anvisats till länet till kommunerna, enligt förordning 

(2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. I 

beslutet finns ingen övre eller nedre gräns utan är ett fixerat tal. 
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Umeå kommun har inte för avsikt att begå lagbrott på det sätt 

Sverigedemokraterna föreslår.  

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Christina Sjödin (SD) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C) och Nils Seye Larsen (MP) – bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

bifaller 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. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna  
 

 

 

 


