
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-26 

 

Kommunfullmäktige 

Tid: Måndagen den 26 september 2022 kl. 09:00-12:00 

Plats: Fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A 

Beslutande: Se separat lista 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Tomas Wennström (S) och Lena Riedl (M)   
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 160-173 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur    

 Marie-Louise Rönnmark  

 

Justerare: Digital signatur    

 Tomas Wennström 

 

Justerare: Digital signatur    

 Lena Riedl  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-09-26 

 

Anslaget har satts upp: 2022-10-03 

 

Anslaget tas ner: 2022-10-25 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur  
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

Lennart Salomonsson (KD), kommunrevisor 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Lennart Nilsson, kommunjurist 

Mattias Mitz, presskommunikatör 
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§ 160 

 

Diarienr: KS-2022/00076 

Val av justerare och fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till justerare av dagens protokoll utse Tomas Wennström (S) och Lena 

Riedl (M)  

 

att digital justering äger rum måndag 3 oktober kl. 15 

 

att fastställa dagordning för mötet. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare  
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§ 161 

 

Diarienr: KS-2022/00777 

Interpellation: Vad tänker Socialdemokraterna göra 

åt den ohållbara arbetsmiljön för personliga 

assistenter? Marianne Normark (L) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Marianne Normark, Andreas Lundgren, Patrik 

Brännberg, Lena Riedl, Åsa Bäckström, Sven-Olov Edvinsson, Carin Nilsson, 

Tomas Wennström, Nils Seye Larsen, Veronica Kerr och Mattias Larsson 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om 

interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Marianne Normark (L) 

följande interpellation till individ- och familjenämndens ordförande. 

 

Vad tänker Socialdemokraterna göra åt den ohållbara arbetsmiljön för 

personliga assistenter? 

Under valrörelsen har jag kommit i kontakt med personliga assistenter som 

berättat de mest förskräckliga berättelser om hur de har det i sitt viktiga 

arbete. 

 

Personal har berättat att när de har enligt schema ett dygn så händer det 

ofta att det kan bli två och tre dygn innan de får någon avlösning, allt detta 

utan framförhållning. Bokade och betalda resor för familjen har blivit 

inställda, partner som tagit initiativ till separation eftersom de inte haft 

någon form av planerad ledig tid tillsammans. Semestervikarier som säger 

att de aldrig kommer att jobba mer som personliga assistenter på grund av 

arbetsmiljön, trots att de uppskattat innehållet i jobbet. 

 

Frågor 

1. Vad anser du om detta? 
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2. Vad har du och ditt parti för planerade åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön för personliga assistenter? 

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

följande skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1 

Jag anser att det är allvarligt om personal inte kan kombinera arbetsliv med 

rätt till ett privatliv. Jag har själv inte varit i kontakt med just dessa 

personliga assistenter men verksamheten vittnar om att det finns fall under 

sommaren/höst där resor behövt ställas in och semestrar skjutas på, även 

om det är väldigt ovanligt. Personlig assistans är en samhällskritisk 

verksamhet och för att säkra den enskildes lagstadgade insats så har 

verksamheten ibland inga andra val än att utbeordra personal. 

 

Bemanningssituationen inom funktionshinderomsorgen är idag väldigt 

utmanande och svår. Sommaren och hösten har präglats av övertid och 

utbeordring i högre utsträckning än föregående år. Bakgrunden är den 

stora kompetensförsörjningsbrist som råder i hela samhället och som i hög 

grad påverkar kommunens omsorg. 

 

Vad som är viktigt att förstå när det gäller specifikt personlig assistans, är 

att bemanningsproblematiken är extra utmanande på grund av ett flertal 

omständigheter.  

 

Personalgrupperna är generellt små, det finns få personal att tillgå i en liten 

grupp. Det finns enskilda med stora beslut som kräver hög kompetens och 

där verksamheten inte lyckas rekrytera tillräckligt med resurser utifrån 

behovet. I nuläget utför också verksamheten assistans till ett antal enskilda 

i palliativ vård vilket kräver hög kompetens. 

 

Den enskilde har dessutom enligt lagstiftning en högre delaktighet i sin 

rekrytering vilket ibland påverkar rekryteringen. Det krävs också generellt 

en hög inskolning vilket gör att det är svårare att lösa korttidsbemanning. 

 

Vi ser också att privata utförare idag också har mycket svårt att bemanna 

efter beslut. De senaste månaderna har kommunen fått samtal från privata 
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vårdgivare som inte klarar av att bemanna och där kommunen då fått träda 

in och överta ansvaret. Fem personer har sedan våren 2022 bytt till 

kommunal utförare, vilket skapat ytterligare behov av bemanning. 

 

Svar på fråga 2 

Kompetensförsörjningsbristen gör att inkommande sökande har halverats. 

Det finns ingen enkel lösning på bemanningen utan det handlar om att på 

lång sikt arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen. På kortare sikt 

pågår ett flertal olika åtgärder. 

 

Fullt fokus ligger nu på att försöka öka samplaneringen för att nyttja 

kompetensen och försöka hitta lösningar mellan arbetsplatserna. Ett 

arbete pågår med förlängda introduktioner och utbildningsinsatser för att 

kunna ta emot personer med liten utbildning och erfarenhet. 

 

Bemanningen inom stöd och omsorg deltar på arbetsmarknadsdagar, 

mässor osv samt besöker skolor och universitet för att träffa, informera 

och locka människor att jobba inom Individ- och familjenämndens 

verksamheter. Utskick görs till alla sommarvikarier som arbetat denna 

sommar för att locka till jobb under året samt nästa sommar. Det planeras 

även för rundringning till alla “gamla” vikarier och alla sommarvikarier 

planeras för.  

 

En mycket viktig åtgärd handlar om att utöka personalpoolverksamheten. 

Här kommer poolen att utökas och man kan då lösa av ordinarie personal 

under kvällar och helger när inga vikarier finns att tillgå.  

 

Detta för att nämna några åtgärder. Slutligen har nämnden också uppdragit 

till förvaltningen att se över om ytterligare satsningar på personalen kan 

göras på kort sikt för att underlätta kompetensförsörjningen. 
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§ 162 

 

Diarienr: KS-2022/00782 

Interpellation: Slå vakt om vattenkvaliteten i 

Stöcksjön; Davis Kaza (AP) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Davis Kaza, Andreas Sjögren, Åsa Bäckström, 

Maja Westling och Veronica Kerr beslutar kommunfullmäktige att avsluta 

överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Davis Kaza (AP) följande 

interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande. 

 

Slå vakt om vattenkvaliteten i Stöcksjön 

Stöcksjön står inför ett vägval. Sjön skulle kunna utgöra ett attraktivt 

rekreationsområde i en del av Umeå där befolkningen vuxit de senaste 

åren – en ”Nydalasjö i söder”. Det finns dock en rad hot mot sjön. 

 

Prover rörande halterna av fosfor och kväve i Stöcksjön har inte sett bra ut 

de senaste åren. Det är mest halterna av kväve som oroar, men även 

fosforhalterna är förhöjda. Sjöns vattenkvalitet belastas främst av 

kringliggande jordbruksfastigheter men även av enskilda avlopp. 

Vattenprover har även visat att Stöcksjön är försurad. Boende kring 

Stöcksjön har upplevt problem med vass och slam på badplatser. 

 

Enligt den LONA-finansierade rapporten ”Utredning av vattenförbättrande 

åtgärder kring Stöcksjön” kommer det mesta av vattnet som rinner ut i sjön 

via Strömsbäcken. Rapporten föreslår ett antal åtgärder längs 

Strömsbäcken som kan förbättra vattenkvaliteten. Det handlar främst om 

våtmarksrestaurering i den s.k. Lillsjön.  

 

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor: 
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1. Finns det planer på att genomföra en våtmarksrestaurering i Lillsjön i 
syfte att förbättra vattenkvaliteten i Stöcksjön? 

2. Vilka andra åtgärder planerar Umeå kommun att vidta i syfte att 
förbättra vattenkvaliteten i Stöcksjön?  

 

Andreas Sjögren (S), miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande lämnar 

följande skriftliga svar: 

 

Interpellanten ställer en väldigt aktuell fråga gällande en av våra nära 

badsjöar som erbjuds på cykelavstånd ifrån många utav Umeåbornas hem. 

En sjö vars vattenkavitet varit under lupp många år. Våra gemensamma 

resurser i Umeå kommun har fördelats till stor del med vikt på Nydalasjön 

för att återfå en god vattenkvalitet. 

 

Nu när vi börjar få Nydalasjön i balans så är nästa steg Stöcksjön. 

För tillfället tas vattenprover i Stöcksjön i större omfattning än för andra 

sjöar i kommunen och med samma prioritet som Nydalasjön, som också 

har ett högt bevarandevärde och är drabbad av instabilitet vad gäller 

vattenkvalitet och ekosystemens stabilitet. För tillfället har man, från miljö- 

och hälsoskyddskontorets tjänstepersoner, inte nått lika långt i detta 

arbete ännu som i fråga om Nydalasjön. Stöcksjön har tidigare under lång 

tid haft en medelhög status vad gäller problematik relaterad till 

vattenkvalitet med mera och inget tyder i dagsläget på att denna 

problematik avtar. Fosfathalterna är enligt våra mätningar höga och vid 

varmt väder finns en påtaglig risk för algblomning. Risken för varmt väder 

och extrem väderlek är ju som bekant i ständigt tilltagande och här ser vi 

verkligen hur klimatförändringarna kan ha påtagliga kedjeeffekter på lokal 

nivå i förening med miljöstörningar av annan karaktär än utsläpp av 

växthusgaser i atmosfären.  

 

Tittar man på åtgärdsbehovet som miljö och hälsoskydd har rådighet över 

har miljöskydd under 2022, 77 enskilda avlopp kring Stöcksjön och 

Stöcksjöns avrinningsområden inventerats. 43 tillsynsbesöks genomfördes 

och ungefär 30 anläggningar har fått förbud eller föreläggande om åtgärd. I 

samband med inventeringen har 19 fastigheter valt att skicka in ansökan 

om ny avloppsanläggningen innan tillsbesök. Vi bedriver också tillsyn på 

lantbruken kring Stöcksjön och dess avrinningsområden var 3:e år. 
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I syfte att förbättra vattenkvalitén för Stöcksjön bör en 

källfördelningsanalys göras för att kolla på var de högsta näringspåslaget 

kommer ifrån och utifrån det bestämma vilka åtgärder som behöver göras. 

Detta är något som vi tar med i vår planering inför verksamhetsåret 2023. 

 

Som svar på dina frågor: 

1. Det finns i dagsläget inga långt gångna planer på att genomföra 
våtmarksrestaurering i Lillsjön men det är givetvis ett utav de 
möjligheter som finns för att återställa god vattenkvalitet i Stöcksjön 

2. En källflödesanalys får avgöra vårt nästa steg i arbetet med att 
begränsa inflödet utav näringsämnen till sjön. 
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§ 163 

 

Diarienr: KS-2022/00700 

Fråga: Är Bostaden satt under kapitalblockad? 

Anders Sellström (KD) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anders Sellström och Hans Lindberg  

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Sellström (KD)  

följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Är Bostaden satt under kapitalblockad? 

Under budgetfullmäktig i juni framkom det att S och MP skakat hand med 

Vänsterpartiet i en eller flera sakfrågor (lite oklart vilken numerär det 

handlar om) för att säkra deras röster vid slutvoteringen om kommunens 

budget för 2023. 

 

Jag uppfattade att en av frågorna handlade om Bostadens 

affärsmöjligheter. För att Bostaden fortsatt ska kunna tillföra nya 

lägenheter till befintliga och nya umeåbor samt att klara av att underhålla 

befintligt fastighetsbestånd krävs muskler i form av kapital. 

 

Kapital genereras bland annat från överskott i verksamheten, via 

avskrivningar, upptag av nya lån samt försäljning av lägenheter. Detta ingår 

som en naturlig mix i alla fastighetsbolags verksamhet, kommunala som 

privata. 

 

Fråga: 

Som jag förstod det skakade S och MP hand med V om att framöver 

blockera Bostadens alla möjligheter att kunna göra naturliga justeringar i 

sin fastighetsportfölj för att generera kapital till byggandet av nya 

lägenheter i Umeå. Är detta korrekt uppfattat Hans Lindberg (S)? 
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Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan: 

Nej, någon kapitalblockad är det inte. Vi är överens med Vänsterpartiet om 

att Bostaden har en viktig roll. Vi är också överens om att de ska bygga 

hyreslägenheter till våra umeåbor och de ska också fortsatt vara en stark 

aktör på bostadsmarknaden. Det är också viktigt att Bostaden behåller sina 

marknadsandelar i Umeå. Det är klart att det finns utmaningar i allt 

byggande just nu när vi ser att det är eskalerande byggpriser och annat och 

det är klart att det naturligtvis är en jättestor utmaning för styrelsen att 

diskutera hur ska man anknyta nu i lågkonjunkturen – Ska man satsa, ska 

man dra in, ska man prioritera till, ska man prioritera bort. Vi är överens 

om att Bostaden och andra kommunala bolag inte ska säljas ut helt eller 

delvis, så länge inte parterna är överens om att det är affärsmässigt 

nödvändigt. Vi är väldigt bestämda med att Bostaden ska vara en stark 

aktör i Umeå och ska kunna fortsätta att vara ett alternativ för umeåborna. 
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§ 164 

 

Diarienr: KS-2022/00714 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa kommunfullmäktiges arbetsordning enligt bilaga. 

 

Reservation 

Veronica Kerr, för Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, senast reviderad 2020-03-30 

innehåller bestämmelser utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige 

i lag eller annan författning.  

 

Avsikten med denna revidering är att något mer luta sig mot formuleringar 

som återfinns i Sveriges kommuner och regioners mall för arbetsordning, 

samt göra justeringar som uppkommit i dialog mellan fullmäktiges 

presidium och partiernas gruppledare. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning (inklusive ändringar, tillägg och 

kommentarer) rev. 2022-09-13. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Lennart Nilsson  

Eric Lindström 

 

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

 



Sida 13 av 35 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2022-09-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD), Bore Sköld (V) 

och Nils Seye Larsen (MP) – Att första stycket i § 28 står kvar: 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna 

som har utsetts att justera protokollet 

 

Att följande text i § 31 stryks: Interpellationssvar får överlåtas om det finns 

skäl för detta och interpellanten accepterar. Ordföranden beslutar i dessa 

fall att så får ske. 

 

Att följande redaktionella tillägg görs i § 32: Frågan kan alternativt ställas 

av ledamot via epost. 

 

Att i tredje stycket § 13 ändra ordet beslutsärende till ärende: 

Handlingarna i varje beslutsärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

 

Veronica Kerr (KD) – Att § 31 för interpellationer tydliggörs och följer 

Regionfullmäktiges arbetsordning för interpellationer. Dvs talare som inte 

anmäler sig på talarlistan innan svarande har avslutat första inlägg har ej 

rätt att delta i den fortsatta debatten. 

 

Att antalet anföranden för varje talare är oförändrad som idag. 

 

Mattias Larsson (C) – bifall till Veronica Kerrs förslag 

Hans Lindberg (S) – avslag till Veronica Kerrs förslag 

 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag med redaktionella 

ändringar i § 13, § 28, § 31 och § 32 enligt ovan. 

  

Ordförande ställer därefter avslag mot bifall till Veronica Kerrs yrkande. 

Kommunstyrelsen avslår det. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
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Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Veronica Kerr, Anders Ågren, Anders 
Norqvist, Davis Kaza, Mattias Larsson, Petter Nilsson och Åsa Bäckström. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Nils Seye Larsen (MP), Petter Nilsson (SD) och Åsa 
Bäckström (V) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Veronica Kerr (KD), Anders Norqvist (L), Davis Kaza (AP) och Mattias 
Larsson (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag samt: 
Att § 31 för interpellationer tydliggörs och följer Regionfullmäktiges 
arbetsordning för interpellationer. Dvs talare som inte anmäler sig på 
talarlistan innan svarande har avslutat första inlägg har ej rätt att delta i 
den fortsatta debatten. 
 
Att antalet anföranden för varje talare är oförändrad som idag. 
 
Anders Ågren (M) – Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt till 
Veronica Kerrs första yrkande. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot Veronica Kerrs (KD) med fleras 
förslag mot Anders Ågrens (M) förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag. 
 
Motförslag: 
Veronica Kerrs (KD) m.fl. förslag mot Anders Ågrens (M) förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att Veronica Kerrs 
(KD) m.fl. förslag ska vara motförslag till huvudförslaget. Votering begärs.  
 
Kontrapropositionsvotering 
Ja-röst för Veronica Kerrs (KD) m.fl. förslag. 
Nej-röst för Anders Ågrens (M) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 14 ja-röster mot 12 nej-röster, 34 som avstår från att rösta och 5 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att Veronica Kerrs förslag ska 
vara motförslag till huvudförslaget.  Voteringslista. 
 
Voteringsproposition i huvudomröstningen 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
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Nej-röst för Veronica Kerrs (KD) m.fl. förslag  
 
Omröstningsresultat 
Med 34 ja-röster mot 14 nej-röster, 13 som avstår från att rösta och 4 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.    Voteringslista. 
 
Reservation 

Veronica Kerr, för Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden.  

Beslutet ska skickas till  
KS registrator för publicering av arbetsordningen på webben.  
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§ 165 

 

Diarienr: KS-2022/00730 

Taxa enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

(2022:1257) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden utses att fullgöra kommunens 

uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 

 

att anta taxa för verksamhet enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

(2022:1257) enligt bilaga 

 

att taxan ska gälla från och med lagens ikraftträdande den 1 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 juni 2022 beslutade Sveriges riksdag att anta en ny lag om 

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Den nya lagen gäller från och 

med den 1 augusti 2022. 

 

Med lagen kommer krav på att anmäla försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter till kommunen. Vidare att kommunen ska bedriva tillsyn 

över sådan verksamhet som omfattas av lagen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör sedan tidigare kommunens 

uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) vilket 

måste anses vara samma område som den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter. 

 

Kommunen har möjlighet att ta betalt för utförd handläggning och tillsyn 

om en fastställd taxa finns. Förslaget till taxa utgår från kommunens andra 

taxor inom området tillsyn och kontroll, och föreslår samma storlek på 

avgiften, 1 050 kronor per timme för år 2022. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden menar också att taxan ska gälla från och 

med lagens ikraftträdande den 1 augusti 2022 då synnerliga skäl finns på 

grund av att lagen antogs i riksdagen den 21 juni, dagen efter 

kommunfullmäktiges sista sammanträde inför sommaren 2022. 

Beslutsunderlag 

MHN Protokoll 2022-08-25, § 80. 

Taxa för verksamhet enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Andreas Sjögren 
 
Yrkanden 
Andreas Sjögren (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 166 

 

Diarienr: KS-2022/00374 

Fyllnadsval: Ersättare i tekniska nämnden Irina 

Enbuska von Schantz (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen  

 

att till ersättare i tekniska nämnden utse Ellen Ström (V) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 2022-04-25 Irina 

Enbuska von Schantz (V) entledigande från uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ellen Ström 

Tekniska nämnden 

Lönesupport, Troman   
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§ 167 

 

Diarienr: KS-2022/00709 

Fyllnadsval: Ersättare i fritidsnämnden Emilia Barsk (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i fritidsnämnden utse Mathilda Elfgren Schwartz (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 2022-08-29 Emilia 

Barsk (S) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

fritidsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Mathilda Elfgren Schwartz 

Fritidsnämnden 

Lönesupport, Troman   
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§ 168 

 

Diarienr: KS-2022/00771 

Fyllnadsval: Styrelsen i Sekab Biofuel Industries AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Håkan Vedberg från styrelsen för SEKAB BioFuel 

Industries AB 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen   

 

att utse Kristina Säfsten till ledamot och vice ordförande i styrelsen för 

SEKAB BioFuel Industries AB. 

Ärendebeskrivning 

Då Håkan Vedberg valt att lämna styrelsen uppstår en vakans och 

fyllnadsval ska förrättas. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från valberedningen i SEKAB BioFuel Industries AB 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg 

Carina Lidgren Heimersson 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 

SEKAB BioFuel Industries AB 
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§ 169 

 

Diarienr: KS-2022/00127 

Anmälningsärenden 2022-09-26 

Motioner 

Motion 12/2022: Inför progressiva avgifter i äldreomsorgen; Åsa Bäckström 

(V). Diarienummer: KS-2022/00754 

 

Motion 11/2022: Avskaffa delade turer nu! Bore Sköld (V), Åsa Bäckström 

(V) och Rebecca Sellstedt (V). Diarienummer: KS-2022/00753 

Revisionsrapporter 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens inköps- och 

upphandlingsprocess. Diarienummer: KS-2022/00353-2 

 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens avtalsförvaltning. 

Diarienummer: KS-2022/00352-2 

 

Beslut om efterträdarval 
Ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige 

Ny ersättare: Örjan Mikaelsson (V) 

Avgången ersättare: Sofia Ed (V) 

Dnr KS-2022/00669   
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§ 170 

 

Diarienr: KS-2021/00552 

Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i skolan 

och motverka kvinnoförtryck på kommunala 

badhus; Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionens första att-sats enligt yttranden från för- och 

grundskolenämnden och jämställdhetsutskottet  

 

att anse den andra att-satsen besvarad enligt fritidsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

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

 

att kommunen omedelbart förbjuder skolorna att ha könsuppdelad 

simundervisning. 

 

att kommunen motverkar verksamhet som bidrar till kvinnoförtryck och 

diskriminering på de kommunala badhusen. 

 

För- och grundskolenämnden, fritidsnämnden och jämställdhetsutskottet 

har yttrat sig och i en sammanvägd bedömning utifrån dessa föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktige avslår den första att-satsen 

och anser den andra att-satsen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

För- och grundskolenämndens protokoll 20221-09-23, § 79. 

Fritidsnämndens protokoll 2021-09-29, § 59 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-11-11, § 48 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Att anse motionen besvarad i sin helhet. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå den första att-
satsen och att anse den andra att-satsen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Ågrens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att 

avslå den första att-satsen och att anse den andra att-satsen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) – Bifall till första att-satsen och att anse den andra att-
satsen besvarad 
Moa Brydsten (S), Bore Sköld (V) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå den första att-satsen och att 
anse den andra att-satsen besvarad) 
Anders Ågren (M) – Att anse motionen besvarad i sin helhet. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande ställer näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå första 
att-satsen mot bifall mot att anse den besvarad. Kommunstyrelsen bifaller 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå första att-satsen. 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut för den andra att-
satsen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
att anse andra att-satsen besvarad.  
 
Reservation 
Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Petter Nilsson, Moa Brydsten, Mariam Salem, Charlotta 
Westerlund, Veronica Kerr, Davis Kaza, Daniell Andersson, Lena Riedl, Ari 
Leinonen, Anders Norqvist, Nils Seye Larsen och Solveig Granberg. 
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Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Mariam Salem (MP), Charlotta Westerlund (S), Daniell 
Andersson (V), Ari Leinonen (S), Anders Norqvist (L), Nils Seye Larsen 
(MP) och Solveig Granberg (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionens första att-sats och att anse den andra att-satsen besvarad. 
 
Petter Nilsson (SD) – Bifall till motionens första att-sats och därmed anse 
den andra att-satsen besvarad. 
 
Veronica Kerr (KD), Lena Riedl (M) och Davis Kaza (AP) – Bifall till att anse 
motionen besvarad i sin helhet. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå motionens första att-sats och 
att anse den andra att-satsen besvarad) mot Petter Nilssons (SD) förslag 
(bifall till motionens första att-sats och att anse motionens andra att-sats 
besvarad) mot Veronica Kerrs (KD) m.fl. förslag (att anse motionen 
besvarad i sin helhet). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förslag.  
 

Beslutet ska skickas till 

Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Fritidsnämnden   
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§ 171 

 

Diarienr: KS-2021/00567 

Motion 17/2021: Inför kommunal hyresgaranti; 

Gudrun Nordborg (V) och Bore Sköld (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionens första att-sats besvarad enligt yttranden från individ- 

och familjenämnden och jämställdhetsutskottet 

 

att avslå motionens andra att-sats enligt jämställdhetsutskottets 

yttrande. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen (skriftlig text under 

kommunfullmäktiges beslutsordning). 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Gudrun Nordborg 

(V) och Bore Sköld (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

förutsättningar och formulera ett förslag för införandet av kommunal 

hyresgaranti. 

 

att Umeå kommun inför en kommunal hyresgaranti. 

 

Individ- och familjenämnden har 2021-10-20 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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Jämställdhetsutskottet har 2021-11-11 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anse motionens första att-sats besvarad 

och att den andra att-satsen avslås. 

 

Stadsledningskontoret föreslår i enlighet med individ- och 

familjenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden att motionens 

första att-sats anses besvarad och i enlighet med jämställdhetsutskottet att 

den andra att-satsen avslås. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-10-20, § 260 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-11-11, § 49 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Anders Ågren (M) – Avslag till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse den första 
att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen mot avslag till motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att anse den första att-satsen besvarad och att 

avslå den andra att-satsen. 

 

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. 
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Lars Forsgren (SD), Veronika Kerr (KD) och Anders Ågren (M) – Avslag till 
motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att 
anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen mot avslag till motionen. 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla näringslivs- och arbetsutskottets 
förslag att anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-
satsen. 
 
Reservation 

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

bifall till motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Bore Sköld, Igor Hell, Charlotta Westerlund, Andreas 
Lundgren, Anders Sellström och Anders Norqvist. 
 
Yrkanden 
Charlotta Westerlund (S), Andreas Lundgren (S) och Anders Norqvist (L) – 

Bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionens första att-sats 

besvarad och att avslå motionens andra att-sats. 

 
Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
 
Igor Hell (M) och Anders Sellström (KD) – Avslå motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionens första att-sats 
besvarad och att avslå motionens andra att-sats.) mot Bore Skölds (V) 
förslag (bifall till motionen) mot Hells (M) m.fl. förslag (avslag till 
motionen). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. Att utreda ett införande av hyresgaranti 

i Umeå har varit inskrivet i kommunens bostadsförsörjningsprogram sedan 

2017, men trots att de flesta partier verkar vara överens om att ett 
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införande är intressant har ingenting hänt. Det är inte okej att otrygga 

anställningar eller en gammal skuld ska leda till att människor hamnar i 

hemlöshet. Därför tycker vi att kommunen omedelbart bör utreda former 

för hyresgaranti och även ta ställning för ett införande. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden   
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§ 172 

 

Diarienr: KS-2021/00632 

Motion 22/2021: Inför ett etiskt råd samt utbildning 

för omsorgspersonal om våld i nära relation; 

Veronica Kerr (KD) och Birgitta Nordvall (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla den första att-satsen och att avslå den andra att-satsen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2021 yrkar Veronica Kerr (KD) 

och Birgitta Nordvall (KD): 

 

att kommunfullmäktige ger äldrenämnden och individ- och 

familjenämnden i uppdrag att utbilda hemtjänstpersonal och övrig vård- 

och omsorgspersonal om våld i nära relation samt ge personalen verktyg 

för att kunna tolka signaler på våld samt hur de bör agera därefter. 

 

att inrätta ett etiskt råd dit medarbetare i Umeå kommun kan vända sig för 

vägledning vid etiskt komplicerade frågor som rör deras yrkesutövning och 

profession. 

 

Äldrenämnden har yttrat sig och föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bifalla den första att-satsen och att avslå den andra att-satsen. 

 

Individ- och familjenämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och 

föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionens första att-sats 

besvarad samt att motionens andra att-sats avslås. Stadsledningskontoret 

ställer sig bakom individ- och familjenämndens och jämställdhetsutskottets 

förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
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Motionen 

Äldrenämndens protokoll 2021-10-21, § 86. 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-11-17, § 282 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-12-09, § 52. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse den första att-satsen besvarad enligt individ- och familjenämndens 

och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

att avslå den andra att-satsen enligt individ- och familjenämndens, 

äldrenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till den första att-satsen och avslag till den andra 
att-satsen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse den första 
att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Ågrens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att anse 

den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) – Bifall till motionen 

Lars Forsgren (SD), Bore Sköld (V) och Anders Ågren (M) – Bifall till den 
första att-satsen och avslag till den andra att-satsen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att 
anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Ordföranden ställer näringslivs- och arbetsutskottets förslag att anse första 

att-satsen besvarad mot bifall. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottet förslag. Därefter ställer ordföranden avslag mot bifall till 

andra att-satsen. Kommunstyrelsen avslår andra att-satsen. Därmed har 

kommunstyrelsen beslutat att bifall näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Maria Nilsson, Åsa Bäckström, Marianne 
Normark, Igor Hell, Patrik Brännberg, Charlotta Westerlund, Tomas 
Wennström och Solveig Granberg. 
 
Yrkanden 
Charlotta Westerlund (S) och Tomas Wennström (S) – Bifall till 

kommunstyrelsens förslag att anse den första att-satsen besvarad och att 

avslå den andra att-satsen. 

 

Veronica Kerr (KD) och Maria Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Åsa Bäckström (V), Marianne Normark (L), Igor Hell (M), Patrik Brännberg 
(AP) och Solveig Granberg (C) – Bifall till den första att-satsen och avslag 
till den andra att-satsen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse den första att-satsen besvarad 
och att avslå den andra att-satsen) mot Veronica Kerrs (KD) m.fl. förslag 
(bifall till motionen) mot Åsa Bäckströms (V) m.fl. förslag (att bifalla den 
första att-satsen och att avslå den andra att-satsen). Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag. 
 
Motförslag: 
Veronica Kerrs (KD) m.fl. förslag (bifall till motionen) mot Åsa Bäckströms 
(V) m.fl. förslag (att bifalla den första att-satsen och att avslå den andra att-
satsen). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att Åsa 
Bäckströms (V) m.fl. förslag ska vara motförslag till huvudförslaget. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
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Nej-röst för Åsa Bäckströms (V) m.fl. förslag.  
 
Omröstningsresultat 
Med 22 ja-röster mot 36 nej-röster, 3 som avstår från att rösta och 4 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla Åsa Bäckströms (V) 
m.fl. förslag om att bifalla den första att-satsen och att avslå den andra att-
satsen.    Voteringslista. 
 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden   
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§ 173 

 

Diarienr: KS-2021/00734 

Motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från 

effekten av covid-19; Nasteho Osman Lander (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från effekten av 

covid-19 enligt personalnämndens och Jämställdhetsutskottets 

yttranden. 

 

Reservation 
Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag om bifall till motionens sista att-sats. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2021 yrkar Nasteho 

Osman Lander (V): 

att utreda hur många gravida som förbjudits att arbeta. 

 

att utreda hur många fler som det prognostiseras påverka. 

 

att utreda hur mycket det kostar att retroaktivt ersätta våra gravida 

medarbetare med inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. 

 

att utreda hur mycket det kommer att kosta framgent att ersätta våra 

gravida med inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. 

 

att utreda med syftet att kompensera de som drabbats av inkomstbortfall 

för att de förbjudits att arbeta. 

 

Personalnämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  



Sida 34 av 35 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2022-09-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2021-11-16 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-12-09 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

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 tjänsteskrivelsen (avslå motionen) mot Skölds förslag (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. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla näringslivs- och 
arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Reservation 

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

bifall till motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Bore Sköld, Igor Hell, Tomas Wennström, Anders 
Norqvist, Åsa Bäckström, Lennart Arvidsson och Anna-Karin Sjölander. 
 
Yrkanden 
Igor Hell (M), Tomas Wennström (S), Anders Norqvist (L) och Anna-Karin 
Sjölander (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Bore Sköld (V), Åsa Bäckström (V) och Lennart Arvidsson (V) – Bifall till 
motionens sista att-sats. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot Bore Skölds (V) 
m.fl. förslag om bifall till motionens sista att-sats. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag om bifall till motionens sista att-sats. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

HR-avdelningen 
 

 

 

 


