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Beslutande
Hans Lindberg (S), ordförande
Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, distans
Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande, distans
Moa Brydsten (S), distans
Tomas Wennström (S), distans
Carin Nilsson (S), distans
Lena Riedl (M), distans
Gunilla Berglund (M), distans
Ellen Ström (V), distans
Bore Sköld (V), distans
Mattias Larsson (C), distans
Peder Westerberg (L), distans
Nils Seye Larsen (MP), distans
Lars Forsgren (SD), distans
Veronica Kerr (KD), distans
Ej tjänstgörande ersättare (deltar på distans)
Mikael Berglund (S)
Lena Karlsson Engman (S)
Andreas Lundgren (S)
Peter Vigren (S)
Elmer Eriksson (M)
Marianne Löfstedt (M)
Igor Hell (M)
Maja Westling (C)
Björn Kjellsson (L)
Petter Nilsson (SD)
Tjänstepersoner
Jan Ridfeldt, vd Umeå Energi AB
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör
Emma Angerbjörn, jurist Umeå kommunföretag
Tomas Blomqvist, vd Vakin
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§ 171
Diarienr: KS-2020/00860

Bolagsinformation: Umeå Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

Ärendebeskrivning
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds
verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om
verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida
utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet.
Umeå Energis bolagsinformation lämnas av vd Jan Ridfeldt

Beslutsunderlag
Verksamhetsinformation

Beredningsansvariga
Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag
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§ 172
Diarienr: KS-2021/00137

Lägesrapport: Corona-pandemin, Umeå kommuns
verksamheter september 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson lämnar en rapport över
hanteringen av Corona-pandemin inom Umeå kommunkoncerns
verksamheter.

Justerares sign:
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§ 173
Diarienr: KS-2021/00382

Kommunstyrelsens egna verksamheter - rapport för
perioden januari till augusti
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2021
för kommunstyrelsens egna verksamheter
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för
perioden januari-augusti 2021.

Ärendebeskrivning
Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd
betraktat, ska tre gånger per år lämna underlag till sammanställd
rapportering till kommunfullmäktige. Enligt den anvisning
kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde tisdagen den 8 juni ska
rapporten innehålla beskrivning av för kommunstyrelsen väsentliga
händelser, ekonomi- och personalförhållanden samt uppföljning av
tilläggsuppdrag. Enligt kommunstyrelsens uppdragsplan för 2021 ska 21 av
de totalt 32 tilläggsuppdragen del- eller slutrapporteras vid tertial 2. Övriga
11 rapporteras vid årsbokslut.
Anledning till att ärendet med tillhörande beslutsunderlag publiceras sent
är att ekonomisystemen stängs först tisdag den 7 september och att
ekonomirapporten därför är tillgänglig för publicering tidigast sagda datum.
Den ekonomiska rapporten kommer därför att kvalitetsgranskas och
justeringar kan ske inför att rapporten behandlas i kommunstyrelsen den
14 september.
Rapporteringen innefattar även uppföljning av kommunstyrelsens plan för
intern styrning och kontroll för perioden januari-augusti 2021. Observera
att det enbart är 3 internkontrollaktiviteter som ska rapporteras vid tertial
2, de övriga 7 återrapporteras vid årsbokslut.
Justerares sign:
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Beslutsunderlag
KS Verksamhetsuppföljning januari-augusti 2021
KS uppföljning internkontrollplan januari-augusti 2021

Beredningsansvariga
Urban Blomdahl
Camilla Högdahl
Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Ekonomi
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§ 174
Diarienr: KS-2021/00719

Yttrande över remiss av promemoria om
förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge följande yttrande

Ärendebeskrivning
Umeå kommun har tagit emot Infrastrukturdepartementets remiss av
promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter
för tunga transporter.
I den remitterade promemorian finns ett förslag på hur en förordning om
statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter kan
utformas. Förordningsförslaget bör träda i kraft så snart som möjligt.
För att skapa förutsättningar för en fortsatt elektrifiering av tunga
transporter anser Regeringen att stöd bör lämnas till regionala
elektrifieringspiloter med ladd- eller tankinfrastruktur för eldrivna tunga
fordon. Regionala elektrifieringspiloter ska omfatta infrastruktur som är
öppet och transparent tillgänglig. För att skapa förutsättningar för
läroeffekter av piloterna bör stödet villkoras med samverkan, informationsoch kunskapsspridning, datadelning, samt att laddnings- och
tankningsstationerna ska hållas i drift under minst fem år. Det bör även
finnas möjlighet att i viss utsträckning ge stöd till utveckling, test och
demonstration inom ramen för de regionala elektrifieringspiloterna samt
insatser för kunskapsutbyte, kunskapsöverföring, nätverksbyggande,
informationsspridning och samarbete mellan företag och andra
organisationer.
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Regeringen föreslår att Energimyndigheten bör ges i uppdrag att hantera
ansökningar om och utbetalningar av stödet. Länsstyrelserna föreslås ges i
uppdrag att samordna arbetet med de regionala elektrifieringspiloterna i
respektive län. Projekt med bred regional förankring bör få prioritet.
I regeringens budgetproposition för 2021 (prop. 2020/21:1, utgiftsområde
21) aviseras 500 miljoner kronor 2021 och 550 miljoner kronor 2022 för ett
stöd till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga
fordon, i syfte att elektrifiera tunga vägtransporter inom de mest
trafikerade områdena. Även tankinfrastruktur för vätgas ingår i satsningen.
I propositionen anges att utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan
takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

Förslag till yttrande
Umeå kommun välkomnar möjligheten till de regionala
elektrifieringspiloterna och instämmer i bedömningen att utbyggnaden av
laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för
elektrifieringen av transportsektorn. Umeå kommun har inga synpunkter
på remitterad promemoria.
Förslag till yttrande har tagits fram i samverkan med INAB.

Beslutsunderlag
Missiv: Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter
Promemoria Statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter

Beredningsansvariga
Anna Gemzell, övergripande planering

Planeringsutskottets beslutsordning
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag
Beslutet ska skickas till
Infrastrukturdepartementet, i.remissvar@regeringskansliet.se,
i.e.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
christina.rasmussen@regeringskansliet.se. Se missiv.
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§ 175
Diarienr: KS-2021/00233

Yttrande över granskning investeringskalkylering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen ser positivt på den konstruktiva kritik och de
rekommendationer som lämnats. Kommunstyrelsen noterar att även om
förbättringsområden finns så framhåller revisorerna på flera punkter det
goda arbete som sker i kommunen.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit EY i uppdrag att
granska om kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställer
ändamålsenliga beslutsunderlag i form av investeringskalkyler med
beaktande av lokala miljömål.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och
tekniska nämnden delvis säkerställer ändamålsenliga beslutsunderlag i
fråga om investeringskalkyler men att de inte i tillräcklig utsträckning
beaktat lokala miljömål i arbetet.
Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar därför
kommunrevisionen kommunstyrelsen att:
• Beakta miljöaspekters påverkan på investeringskostnader vid
beredning av förslag till inriktningsramar
Yttrande
Den rekommendation revisionen lämnar till kommunstyrelsen vilar på en
mindre missuppfattning om hur inriktningsramar beräknas och nyttjas i
kommunens investeringsprocess. Förslag till inriktningsramar baseras på en
ren finansiell analys, dvs en analys av vilket investeringsutrymme
kommunen årligen kan avsätta samtidigt som kommunen upprätthåller
långsiktiga mål om självfinansieringsgrad och utveckling av låneskuld per
invånare. Att investeringskostnader per objekt kan påverkas av ökade krav
av olika slag är givet, i sak påverkar dessa krav dock inte den totala
investeringsram som kommunen kan avsätta. Rekommendation borde
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 10 av 23

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-09-14

därför snarare omformuleras så att miljöaspekters påverkan på
investeringskostnader bör beaktas inom föreslagen inriktningsram.
Alternativet är att kommunrevisionen rekommenderar att
kommunfullmäktiges finansiella mål om självfinansieringsgrad och
skuldnivå per invånare justeras.
Kommunstyrelsen ser trots denna missuppfattning positivt på
granskningens ansats. Klimat- och hållbarhetsarbetet är högt prioriterat,
något som inte minst visar sig i de kommunfullmäktigeuppdrag som
kommunstyrelsen arbetar med och som revisionen förtjänstfullt redovisar i
granskningen.
Kommunstyrelsen noterar slutligen att även om förbättringsområden finns
så framhåller EY på flera punkter det goda arbete som sker i kommunen.
Det sedan 2020 påbörjade omställnings- och utvecklingsarbetet avseende
kommunens budget- och investeringsprocess innefattar både förändringar
i process och förändrad roll- och ansvarsfördelning. Något som innebär att
det tar tid innan planerade förändringar får fullt genomslag och att
underlag och processer uppfyller de krav som revisionen påvisar.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport Investeringskalkylering.

Beredningsansvariga
Dan Gideonsson
Urban Blomdahl

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Omedelbar justering och expediering till Kommunrevisionen
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§ 176
Diarienr: KS-2021/00170

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

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

Beslutsunderlag
Finans- och kraftrapport juni 2021

Beredningsansvariga
Anna-Karin Nilsson
Anna Westerlund
Beslutet ska skickas till
Olof Jansson, ekonomichef Umeå kommunföretag
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§ 177
Diarienr: KS-2021/00170

Finans - och kraftrapport juli 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Finans- och kraftrapport juli 2021.

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

Beslutsunderlag
Finans- och kraftrapport juli 2021

Beredningsansvariga
Anna-Karin Nilsson
Anna Westerlund

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Olof Jansson, ekonomichef Umeå kommunföretag
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§ 178
Diarienr: KS-2021/00033

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

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

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2021-08-24 – 2021-09-07
Delegationsbeslut i mark- och fastighetsärenden 2021-08-01 – 2021-08-31
Delegationsbeslut i personal- och organisationsärenden 2021-05-20 –
2021-08-24

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare
Anna Holmstedt, nämndsekreterare
Beslutet (med bilagor) ska skickas till
Kerstin D Persson, personal
Anneli Holmlund, utbildning
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§ 179
Diarienr: KS-2021/00034

Anmälningsärenden september 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationerna

Ärendebeskrivning
KF beslut 2021-08-30
Avgående ledamot i kommunstyrelsen Marcus Bornemisza (SD)(-)
Ny ledamot i kommunstyrelsen Lars Forsgren (SD)
Avgående ersättare i kommunstyrelsen Christina Sjödin (SD)
Ny ersättare i kommunstyrelsen Petter Nilsson (SD)
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§ 180
Diarienr: KS000310/2011

Revidering av verksamhetsområden för allmänna
vattentjänster samt hantering av vattenföreningar
utanför kommunalt verksamhetsområde –
revidering av VA-strategin
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera verksamhetsområden för allmänna vattentjänster enligt
beslutsunderlag nr 2.
att den av kommunfullmäktige 2016-11-28 beslutade Utvecklingsstrategi
för vatten och avlopp i Umeå kommun (VA-strategin) omgående revideras
på sid 18 där meningen ”Ytterligare avtalslösningar avseende enbart vatten
ska inte tillkomma” stryks ( se beslutsunderlag 4).

Ärendebeskrivning
Umeå Kommunföretag AB: styrelse föreslår 2021-08-16:
att kommunfullmäktige reviderar verksamhetsområden för allmänna
vattentjänster. Revidering av verksamhetsområden framgår av
beslutsunderlag nr 2.
att kommunfullmäktige reviderar ”Utvecklingsstrategi för vatten och
avlopp i Umeå kommun” (VA-strategi) på sid 18 där meningen ”Ytterligare
avtalslösningar avseende enbart vatten ska inte tillkomma” stryks. Se VAstrategi i beslutsunderlag nr 4.

Beslutsunderlag
1. Umeå Kommunföretag AB:s Protokoll nr 248 2021-08-16.
2. Umeå Kommunföretag AB:s handlingar till revidering av
verksamhetsområden och VA-strategi.
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3. KF-protokoll 2016-11-28, § 247 Utvecklingsstrategi för vatten och
avlopp i Umeå kommun
4. VA_antagandehandling_november_2016 Utvecklingsstrategi för vatten
och avlopp i Umeå kommun
Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Umeå Kommunföretag AB
Vakin
Övergripande planering
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§ 181
Diarienr: KS-2021/00830

Ändring i bolagsordningar
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny lydelse av bolagsordning för:
AB Bostaden i Umeå,
AB Bostaden Parkering i Umeå,
Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB,
Kommunicera i Umeå AB,
Kompetensspridning i Umeå AB,
Umeå Energi AB,
Umeå Hamn AB,
Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB,
Umeå Vagnverkstad AB,
Umeå Parkerings AB,
Umeå Energi Umenet AB,
Umeå Energi Elhandel AB,
Umeå Vatten och Avfall AB,
Infrastruktur i Umeå AB och
Umeå Energi Elnät AB

Ärendebeskrivning
Bolagsordningarna för AB Bostaden Parkering i Umeå, Kommunicera i
Umeå AB, Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB och Umeå Vatten och
Avfall AB har ändrats med anledning av de synpunkter som framfördes i
den granskning av bolagsordningar som genomförts av Ernst & Young på
uppdrag av lekmannarevisionen.
Ändamålet med bolagens verksamheter har i några bolagsordningar
förtydligats och tillämpliga kommunalrättsliga principer lagts in i de
bolagsordningar som tidigare saknade det.
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Bolagsordningen för Kompetensspridning i Umeå AB har ändrats så att det
står att bolaget inte ska dela ut vinst till ägaren och inte heller på annat sätt
överföra vinst till ägaren samt att eventuell vinst som uppstår i bolaget ska
reinvesteras i bolaget. Dessutom har punkten 14 ”Eventuell vinstutdelning”
tagits bort från § 13. Dessa ändringar har gjorts med anledning av att
Kompetensspridning i Umeå AB kontinuerligt söker om bidrag från EU och
att EU med den befintliga bolagsordningen inte kan godkänna bolaget som
”Non-profit organisation”. För att bolaget ska anses vara ”Non-profit
organisation” krävs att det ska finnas en bestämmelse i bolagsordningen
som innebär att bolaget inte får dela ut vinst alternativt att ett sådant
förbud ska följa av lag. Huruvida bolaget kan godkännas som ”Non-profit
organisation” är av betydelse för hur stora bidrag som kan erhållas från EU
i och med att en ”Non-profit organisation” kan få större bidrag från EU.
Därutöver har antalet styrelseledamöter i samtliga bolagsordningar skrivits
som ett intervall istället för ett fast antal styrelseledamöter.
Slutligen har ett antal ändringar av redaktionell karaktär gjorts. De
ändringar som gjorts har markerats med gult.

Beslutsunderlag
Förslag till ändringar i ovanstående bolags bolagsordningar
Protokoll från UKF:s styrelse 2021-08-16

Beredningsansvariga
Emma Angerbjörn, jurist Umeå kommunföretag
Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Umeå kommunföretag
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§ 182
Diarienr: KS-2021/00658

Valdistriktsindelning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att göra ny valdistriktsindelning enligt bilagor och att översända den till
länsstyrelsen för fastställande.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun är för närvarande indelad i 67 valdistrikt.
Befolkningsökningen medför att valdistrikten över tid behöver bli fler. Inför
valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 har det gjorts en
omfattande analys av den nuvarande valdistriktsindelningen. Under
arbetets gång har kommunen haft dialog med länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens valdistriktsindelning. Den
fastställs därefter av länsstyrelsen.
Enligt vallagen ska ett valdistrikt ha mellan 1000 och 2000 röstberättigade.
Varje valdistrikt ska bestå av en geografiskt obruten yta. Valdistriktet ska i
första hand ges namn efter det område som det omfattar. Om det består
av flera distinkta områden ska de alla ingå i namnet. Varje valdistrikt ska
ha en vallokal, men den behöver inte ligga inom valdistriktets gränser. En
röstberättigad ska inte behöva passera en annan vallokal på vägen till sin
egen vallokal.
Som grund för befolkningsutvecklingen i de olika valdistrikten ligger
kommunens befolkningsprognos på delområdesnivå. I en tillväxtkommun
som Umeå är befolkningsprognosen det viktigaste instrumentet för att
analysera valdistrikten. Det finns dock flera orsaker till att
valdistriktsindelningen behöver revideras:
• valdistrikten är för små, det vill säga under 1000 röstberättigade
• valdistrikten är för stora, det vill säga över 2000 röstberättigade
• valdistrikten följer inte kommunens indelning i statistikområden,
NYKO, vilket krävs för att kunna använda befolkningsprognosen
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generellt sett bör valdistrikten bli mindre för att rösträkningen på
valnatten ska gå snabbare

Förslaget innebär i korthet att två valdistrikt som är för små uppgår i andra
valdistrikt. Det bildas sju nya valdistrikt medan 33 distrikt får ändrade
gränser. Slutligen föreslås 32 valdistrikt att förbli oförändrade. Kommunen
kommer då att ha 72 valdistrikt.
Enligt förslaget kommer ett valdistrikt att ha något färre än 1000
röstberättigade. Det härrör från en tidigare delning av ett för stort
valdistrikt. Tre av de distrikt som beräknas ha fler än 2000 röstberättigade
består helt eller delvis av studentbostäder. Det innebär att antalet
röstberättigade är lägre när röstlängden tas fram i mitten av augusti
jämfört med befolkningsprognosens invånarantal som gäller per den 31
december. Även Obbola valdistrikt väntas ha fler än 2000 röstberättigade
vid nästa val. I det fallet finns dock inte någon bra lösning för att kunna
dela distriktet varför man kommer att arbeta med delad röstlängd.
I bilagorna redovisas förslaget till ny valdistriktsindelning samt det
prognosticerade antalet personer i åldern 18-w år per den 31 december
2022.

Beslutsunderlag
Redovisning av förändringar i valdistriktsindelningen
Tabell – översyn av valdistriktsindelning
Kartor över förändrade valdistrikt

Beredningsansvariga
Tordleif Hansson
Johan Gammelgård

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
vasterbotten@lansstyrelsen.se
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§ 183
Diarienr: KS-2021/00122

Motion 1/2021: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum;
Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson och Petter Nilsson
(SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 1/21: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum enligt
kulturnämndens och jämställdhetsutskottets yttranden.
Reservation
Anders Ågren (M) till förmån för bifall till motionen. Se skriftlig
reservationstext under beslutsordning.
Lars Forsgren (SD) till förmån för eget förslag att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige i januari 2021 yrkar Lars-Arne Ivert
(SD), Maria Nilsson (SD) och Petter Nilsson (SD):
att Umeå kommun avvecklar kvinnohistoriska museet.
Kulturnämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kulturnämndens protokoll 2021-04-21, § 21.
Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-05-20, § 21

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) – Bifall till motionen
Hans Lindberg (S) och Mattias Larsson (C) – Bifall till tjänsteskrivelsens
förslag (avslå motionen).
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Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Ågrens förslag om
bifall till motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet
bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen.
Reservation
Anders Ågren (M). Moderaterna vill sedan tidigare avveckla
Kvinnohistoriskt museum i kommunal regi. Undertecknad reserverar sig
därför till förmån för bifall på motionen.
Vi moderater tycker det är rätt att satsa på kultur för att utveckla Umeå
som en attraktiv kommun, men anser däremot att budgetramen kan
minskas. Då kommunens kulturbudget redan är omfattande, och M har för
avsikt att minska den, så anser vi att det inte finns något ekonomiskt
utrymme att behålla Kvinnohistoriska museet i kommunal regi. Deras
befintliga lokaler bör hyras ut till en extern aktör som kan passa in och som
har ett intresse av det perfekta läget i Väven. Detta sparar ca 11 miljoner
kronor för kommande år, fördelat på olika nämnders ramar. Det som är
bevarandevärt kan överföras till Västerbottens museum, på samma sätt
som vi hanterat Regementsmuseet på I20- området.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Lars Forsgren (SD), Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) – bifall till
motionen
Mattias Larsson (C), Tomas Wennström (S), Nils Seye Larsen (MP), Ellen
Ström (V) och Peder Westerberg (L) – 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
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
att bifalla motionen (se reservationstext ovan).
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Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
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