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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 91 

 

Diarienr: KS-2019/00523 

Motion 14/2019: Program för uppföljning och 

insyn av verksamhet; Veronica Kerr och Anders 

Sellström (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anse motion 14/2019: Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet besvarad enligt stadsledningskontorets anförande. 
 
Reservation 
Veronica Kerr, för Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 5 kap 3§ ska kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Dessa regler 

började gälla fr om 1 januari 2015. Syftet med förändringarna i 

Kommunallagen var att förbättra uppföljning och kontroll av privata 

utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet samt 

stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.  

 

Umeå kommun har ännu inte antagit något sådant program. 

Motionärerna yrkar därför att: 

 

Umeå kommunfullmäktige antar ett program för uppföljning och insyn 

av verksamhet som omfattar kommunalt finansierad verksamhet 

oavsett om den drivs i egen eller fristående regi. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

Motionärerna har rätt i att Umeå kommun ej upprättat några riktlinjer/ 

program som motsvarar lagstiftningens krav. Avsaknaden av riktlinjer från 



Sida 2 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

kommunfullmäktige innebär dock inte att berörda nämnder ej arbetat 

med styrning och uppföljning av de externa utförare de anlitat.  

Arbetet med att upprätta riktlinjer skulle enligt plan genomföras inom 

Kommunstyrelsens styrberedning under 2020. Arbetet försenades dock 

med anledning av corona-pandemin. Styrberedningens arbete har nu 

återupptagits. En arbetsgrupp har inrättats som stöd till styrberedningen  

och förslag till riktlinjer för styrning och uppföljning av externa utförare 

ska upparbetas under våren och presenteras för kommunfullmäktige 

senast hösten 2021.  

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson, stadsledningskontoret 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse motionen 
besvarad). 
Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
 
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 

Veronica Kerr (KD) med instämmande av Anders Ågren (M) och Peder 
Westerberg (L) – Bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(besvarad) 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets mot bifall 
till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 
 
Reservation 
Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till 
motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Janet Ågren, Åsa Bäckström, Lasse 

Jacobson, Anders Ågren, Peder Westerberg, Mattias Larsson och Davis 

Kaza. 

 

Yrkanden 

Janet Ågren (S) och Åsa Bäckström (V) – Bifall till kommunstyrelsens 

förslag (att anse motionen besvarad). 

 

Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L), Mattias 

Larsson (C), Davis Kaza (AP) – Bifall till motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) 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 39 ja-röster mot 22 nej-röster och 4 frånvarande beslutar 

kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 

 

Reservation 

Veronica Kerr, för Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

 

 

 

 

 

 


	§ 91
	Motion 14/2019: Program för uppföljning och insyn av verksamhet; Veronica Kerr och Anders Sellström (KD)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beredningsansvariga
	Yrkanden
	Propositionsordning som godkänns



