
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-10-31 

 

Kommunfullmäktige 

Tid: Måndagen den 31 oktober 2022 kl. 09:00-14:30 

Plats: Fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A 

Beslutande: Se separat lista 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Janet Ågren (S) och Mattias Larsson (C)   
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 174–194 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur    

 Marie-Louise Rönnmark  

 

Justerare: Digital signatur    

 Janet Ågren  

 

Justerare: Digital signatur    

 Mattias Larsson  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-10-31 

 

Anslaget har satts upp: 2022-11-08 

 

Anslaget tas ner: 2022-11-30 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:  Digital signatur 
 Therese Stellén

§§ 177–178 justeras  

omedelbart 
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Övriga deltagare 

 

Per-Erik Evaldsson (S), kommunrevisor 

 
Tjänstemän 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör, § 174–179 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Eric Lindström, kommunjurist 

Lennart Nilsson, kommunjurist 
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§ 174 

 

Diarienr: KS-2022/00885 

Kommunfullmäktige: Ledamöternas placering 

Beslut 

Ärendet föranleder inget beslut. 

Ärendebeskrivning 

Ledamöternas placering i fullmäktigesalen presenteras i bilaga. 

Beslutsunderlag 

Ledamöternas placering.   
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§ 175 

 

Diarienr: KS-2022/00076 

Val av justerare och fastställande av dagordning 

2022-10-31 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att till justerare av dagens protokoll utse Janet Ågren (S) och Mattias 

Larsson (C) 

 

att digital justering äger rum måndag 7 november kl. 15.00 

 

att fastställa dagordning för mötet. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 176 

 

Diarienr: KS-2022/00886 

Kommunfullmäktige: Sammanträdets öppnande 

Beslut 

Ärendet föranleder inget beslut. 

Ärendebeskrivning 

Ålderspresident (d.v.s. den som varit ledamot längst tid i fullmäktige) 

Marie-Louise Rönnmark (S) öppnar sammanträdet. 

 

Välkommen till Umeå kommunfullmäktige! 

I världen finns det tvåhundra demokratier med statsrättigheter. I Umeå 

talas det 150 olika språk. Vi kan säga att vi alla har världen som granne, 

var vi än befinner oss här i Umeå. Och det skall vi vara stolta över. 

 

Demokratin är alltid hotad. Vi har ett viktigt uppdrag att både försvara och 

förbättra den och vi står har i Umeå kommunfullmäktige inför ständiga 

samhällsförändringar och utmaningar. Många beslut kommer att fattas 

här. 

 

I Sverige firas demokratin genom att det ar 100 år sedan kvinnorna fick 

rösträtt. Vi är en ung demokrati som vi kanske inte alltid tänker på. Det sker 

också många förändringar, från det stora till det lilla. På 1950-talet fanns 

det i Umeå en hästuttagningsnämnd som skulle välja ut vilka hästar som 

skulle användas i armén om kriget kom. Allt är i förändring. Idag vet vi att 

de hästarna finns på ridskolan, på travbanan och på en del ängar och åkrar. 

 

I en tid av oro i världen, idag även med krig i Europa, och en klimatkris är 

Umeå en framtidstro. 

 

Min önskan är att Umeå ska fortsätta vara en plats där alla människor är 

välkomna. Jag vill att talanger ska fortsätta komma till Umeå, för att 

utbilda sig, för att inspireras och inspirera och för att skapa sig ett liv här. 
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Umeå skall fortsätta att vara en plats där idéer prövas, där röster blir 

hörda. En stad som präglas av öppenhet och tillit. En stad där åsikter tillåts 

brytas mot varandra. Det är en viktig del av den demokratiska processen. 

 

Det är öppenheten, medmänskligheten, samtalen, diskussionerna och 

debatten som har byggt vår fina stad under 400 år. Nu tar vi sats mot 

framtiden! 

 

Med de orden hälsar jag er välkommen till kommunfullmäktige. Kom ihåg 

att debatten ska vara frejdig, öppen och utan personangrepp.  
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§ 177 

 

Diarienr: KS-2022/00785 

Val av kommunfullmäktiges valberedning samt 

ordförande och vice ordförande i valberedningen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning utse: 

  

1. Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande 

2. Alireza Mosahafi (M), vice ordförande 

3. Tomas Wennström (S) 

4. Nils Seye Larsen (MP) 

5. Maja Westling (C) 

6. Anders Norqvist (L) 

7. Ellen Ström (V) 

 

att till ersättare utse:  

 

1. Carin Nilsson (S) 

2. Peter Vigren (S) 

3. Janet Ågren (S) 

4. Ulrik Berg (M) 

5. Madelene Nord (M) 

6. Veronica Kerr (KD) 

7. Tobias Holmbom (V) 

 

att mandattiden är 2022-10-31 – 2026-10-14 

 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

att ajournera sig för valberedningens arbete. 
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Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse kommunfullmäktiges valberedning efter 

nominering av partierna. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Valberedningens ledamöter och ersättare 

Lönesupport, Troman   
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§ 178 

 

Diarienr: KS-2022/00888 

Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande 

Beslut 

Efter förslag från kommunfullmäktiges valberedning beslutar 

kommunfullmäktige  

 

att till kommunfullmäktiges ordförande utse Marie-Louise Rönnmark (S) 

 

att till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande utse Alireza Mosahafi (M) 

 

att till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande utse Jan-Olov Carlsson (V) 

 

att valen gäller 2022-10-31 och tills vidare  

 

att protokollet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har, bland sig, att välja ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande (kommunfullmäktiges presidium). 

Kommunfullmäktiges nyvalda valberedning föreslår att till 

kommunfullmäktiges ordförande utse Marie-Louise Rönnmark (S),  

att till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande utse Alireza Mosahafi (M) 

samt att till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande utse Jan-Olov 

Carlsson (V). 
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§ 179 

 

Diarienr: KS-2021/01165 

Delårsrapport januari-augusti 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 1 114 mnkr 

 

att fastställa Umeå kommuns resultat till 829 mnkr  

 

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 386 mnkr, varav 

coronapandemins effekter bedöms vara 26 mnkr 

 

att fastställa Umeå kommuns delårsrapport för perioden januari – augusti 

2022. 

Ärendebeskrivning 

Resultat - utfall, budgetavvikelse och prognos 

I kommunstyrelsens delårsrapport redovisas ett positivt resultat för årets 

åtta första månader för kommunkoncernen som uppgår till 1 114 mnkr 

(miljoner kronor), vilket är en ökning med 322 mnkr i jämförelse med 

samma period föregående år.  

 

Kommunens resultat uppgår till 829 mnkr, vilket är en ökning med 247 

mnkr jämfört med samma period föregående år. Förändringen består 

främst i en ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

 

Kommunens resultat efter årets åtta första månader om 829 mnkr innebär 

en budgetavvikelse på 611 mnkr. Budgetavvikelsen beror på högre 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning jämfört med budget 

samt högre intäkter och lägre kostnader i verksamheterna än förväntat.  

Styrelse och nämnder redovisar en positiv budgetavvikelse på 386 mnkr. 
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Även årets åtta första månader har påverkats av Coronapandemin. 

Helårsprognosen för kommunkoncernens resultat beräknas till 971 mnkr 

(705 mnkr). Kommunens prognosticerade resultat uppgår till 687 mnkr 

(484 mnkr), vilket är 203 mnkr högre än resultatet föregående år. Det 

prognosticerade resultatet innebär en positiv budgetavvikelse på 605 mnkr 

och förklaras främst av: 

• högre skatteintäkter, generella statsbidrag, och utjämning än 
förväntat 

• ökade intäkter från kraftverksamheten i Stornorrfors 

• kostnader inom verksamheten ökar inledningsvis inte i samma 
utsträckning som erhållna bidrag för specifika statliga satsningar. 
Detta beroende på dels kort startsträcka för satsningarna från att 
medel beviljas, dels att omställning till genomförande av 
satsningarna i verksamheten inte varit möjlig i och med 
coronapandemins påverkan under första halvåret 2022. 

• minskad verksamhet inom delar av omsorg, utbildning och 
färdtjänst som en konsekvens av pandemin 

Med en resultatnivå utifrån prognosen för helåret, kommer kommunens 

ekonomiska ställning att vara stärkt vid utgången av år 2022. Detta ger 

bättre förutsättningar för kommunen att möta framtida utmaningar samt 

att kommunen har en bättre utgångspunkt att för att kunna genomföra de 

investeringar som är nödvändiga under kommande år. 

Investeringar - utfall, budgetavvikelse och prognos 

Kommunkoncernens nettoinvesteringar uppgår per 31 augusti 2022 till 1 

243 mnkr (1 092 mnkr). Kommunkoncernens investeringar ökar, främst på 

grund av större investeringsvolym och fördyringar i planerade mer 

omfattande investeringsprojekt i bostäder samt infrastruktur.  

 

Kommunens nettoinvesteringar för årets åtta första månader uppgår per 

31 augusti 2022 till 350 mnkr (366 mnkr), vilket är 724 mnkr lägre än 

beslutad investeringsram. Avvikelsen mot budget beror på att 

investeringsprojekt har försenats eller förskjutits i tiden, som en 

konsekvens av: 

• överklagade detaljplaner  

• coronapandemins påverkan på genomförandetakten de senaste 
åren  

• komponentbrist som medfört längre leveranstider  
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• ökande inflation, som medfört färre anbud och högre priser på 
grund av osäkerhet hos leverantörer i rådande världsläge 

Prognosen för kommunkoncernens investeringar för innevarande år 

beräknas till 2 560 mnkr (1 832 mnkr). Prognosen för kommunens 

investeringar beräknas till 832 mnkr (630 mnkr). Fortsatt under året 

kommer förseningar och framflyttade projekt att medföra att cirka 52 

procent av årets ramanslag (1 611 mnkr) kommer att nyttjas. Prognosen 

baseras på en högre investeringstakt under de fyra sista månaderna 2022. 

Balanskravsresultat 

Kommunens balanskravsresultat för årets åtta första månader, dvs 

periodens resultat justerat för realisationsvinster från försäljning av 

anläggningstillgångar, uppgår till 819 mnkr. Kommunstyrelsen 

prognostiserar i delårsrapporten att kommunen kommer att redovisa ett 

positivt balanskravsresultat om 677 mnkr för helåret 2022 och 

bedömningen är utifrån det att kommunallagens balanskrav uppnås. 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsmässiga mål och 

finansiella mål för kommunen. Några kommunkoncernövergripande 

finansiella mål har inte satts upp i ”Planeringsförutsättningar, budget och 

investeringar för 2022”. 

 

I delårsrapporten följs måluppfyllelsen upp för tre finansiella mål, fem 

inriktningsmål och 33 tilläggsuppdrag som kommunfullmäktige har 

fastställt i ”Planeringsförutsättningar, budget och investeringar för 2022” 

genom en sammanvägd bedömning utifrån nämndernas och styrelsens 

rapportering per 2022-08-31. Uppföljningen visar att: 

• av kommunfullmäktiges tre finansiella mål kan ett inte bedömas 
under 2022 då något delmål för året inte är uppsatt. Ett mål följs 
endast upp vid årsskiftet utifrån kommunstyrelsens uppdragsplan 
och någon uppföljning görs därför inte per sista augusti. 
Resultatmålet uppnås per sista augusti.  

• samtliga av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål bedöms vara 
delvis uppfyllda för perioden januari−augusti 

Prognosen för helåret är att: 
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• för de finansiella målen uppnås två finansiella mål och ett kan inte 
följas upp då något delmål ej är uppsatt för 2022. Resultatmålet och 
målet om självfinansieringsgrad nås enligt prognos vid årets slut. 

• för verksamhetsmålen bedöms ett mål uppfyllas (mål 2 – Umeå ska 
växa hållbart utan några utsatta områden) och övriga fyra 
inriktningsmål bedöms vara delvis uppfyllda. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges 

fastställda definition ska kommunens finansiella och verksamhetsmässiga 

mål uppnås. Kommunstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående att 

god ekonomisk hushållning delvis nås för kommunen för perioden januari 

till augusti 2022. 

 

Kommunstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående prognos att god 

ekonomisk hushållning delvis nås för kommunen för helåret 2022. 

Ett arbete pågår för att åtgärda tidigare brister i kommunens målstyrning 

för kommunkoncernen som helhet och beräknas få fullt genomslag under 

2023. Kommunstyrelsen kan därför inte bedöma om god ekonomisk 

hushållning kommer att nås fullt ut för kommunkoncernen för 2022. 

Coronabokslut 

Liksom föregående år har ett Coronabokslut upprättats.  

Flyktingmottagande 

Vad gäller flyktingmottagandet i samband med Ukraina-kriget uppgår 

kostnaderna under årets åtta första månader inte till några väsentliga 

belopp, vilket gör att någon detaljerad rapportering per 2022-08-31 inte 

har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-augusti 2022 

Bedömd ekonomisk påverkan av Coronapandemin för perioden januari-

augusti 2022, sammanställning per nämnd. 

Revisorernas bedömning av delårsbokslutet 2022. 

Översiktlig granskning – delårsrapport per 2022-08-31. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Malin Westerberg Blom, redovisningschef  
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Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

Urban Blomdahl, budgetchef 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottets bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 

Föredragande: Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Anders Ågren, Anders Sellström, Åsa 

Bäckström, Mattias Larsson, Lars Forsgren, Jan Hägglund, Sven-Olov 

Edvinsson, Maria Lindvall, Nils Seye Larsen, Bore Sköld, Janet Ågren, Peter 

Vigren och Per-Erik Evaldsson (S), kommunrevisor. 

 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Anders Sellström (KD), Lars Forsgren 

(SD), Jan Hägglund (AP), Sven-Olov Edvinsson (C), Maria Lindvall (L), Nils 

Seye Larsen (MP), Bore Sköld (V), Janet Ågren (S) och Peter Vigren (S) – 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Beredningsansvariga   
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§ 180 

 

Diarienr: KS-2021/01090 

Fastställande av Planeringsdirektiv och budget 2023 

samt plan 2024–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa beslutet om planeringsdirektiv och budget 2023 samt plan 

2024–2026, enligt fullmäktiges beslut 2022-06-20 §123. 

 

Protokollsanteckning 

Anders Ågren (M), Anders Norqvist (L), Anders Sellström (KD), Lars 

Forsgren (SD) och Jan Hägglund (AP) se kommunfullmäktiges 

beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunfullmäktige fattade, 2022-06-20, beslut om 

planeringsdirektiv och budget för 2023 samt plan 2024–2026 (§123). 

Enligt kommunallagen 11:10 skall beslut om budget för kommande år 

fastställas av det nyvalda fullmäktige de år det är valår. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-20, § 123. 

Planeringsdirektiv och budget för 2023 samt plan för 2024–2026. 

Investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026. 

Mark- och exploateringsplan 2023–2026. 

Beredningsansvariga 

Lennart Nilsson 

Lena Höök Gustafsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Anders Norqvist (L) och Veronica 

Kerr (KD) - Våra partier hade ett gemensamt alternativ till budget, mål och 

uppdrag i samband med Budgetfullmäktige den 20 juni. Detta 

budgetalternativ förlorade dock i voteringen i samband med KF-

sammanträdet. Vi kommer därför inte att upprepa våra yrkanden från juni i 

detta sammanhang. Dessa har ju redan fallit en gång, och valresultatet har 

inte förändrat styrkeförhållandena i KF på så vis att det skulle förändra 

vilket budget-alternativ som skulle vinna bifall. Vi vill med denna 

protokollsanteckning markera att vi har en annan uppfattning om hur 

budgeten för Umeå kommun 2023 borde se ut.  

 

Lars Forsgren (SD) - Umeå kommun behöver planera inför de omfattande 

ekonomiska utmaningar som vi står inför under kommande år. Det är 

ytterst av stor vikt att vi ser till att prioritera kärnverksamheterna. Det 

innebär att vi behöver nagelfara kommunens verksamhet för att kunna 

göra besparingar på den mer perifera verksamhet kommunen idag 

bedriver. Av den anledningen är det min mening att planeringsprocessen 

bör utgå från den principen, tillsammans med Sverigedemokraternas 

budgetförslag – som inlämnat juni 2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 

Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Anders Ågren, Anders Sellström, Anders 

Norqvist, Lars Forsgren, Jan Hägglund, Mikael Berglund och Nils Seye 

Larsen.  

 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Anders Norqvist (L), Lars Forsgren (SD), Nils Seye 

Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anders Ågren (M), Anders Sellström (KD), Anders Norqvist (L) – Avser 

lämna protokollsanteckning. 

 

Lars Forsgren (SD) - Avser lämna protokollsanteckning  
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Jan Hägglund (AP) – Avser lämna protokollsanteckning 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Protokollsanteckning 

Anders Ågren (M), Anders Sellström (KD), Anders Norqvist (L) – 

Protokollsanteckning: Våra partier hade ett gemensamt alternativ till 

budget, mål och uppdrag i samband med Budgetfullmäktige den 20 juni. 

Detta budgetalternativ förlorade dock i voteringen i samband med KF-

sammanträdet. Vi kommer därför inte att upprepa våra yrkanden från juni i 

detta sammanhang. Dessa har ju redan fallit en gång, och valresultatet har 

inte förändrat styrkeförhållandena i KF på så vis att det skulle förändra 

vilket budget-alternativ som skulle vinna bifall. Vi vill med denna 

protokollsanteckning markera att vi har en annan uppfattning om hur 

budgeten för Umeå kommun 2023 borde se ut. 

 

Lars Forsgren (SD) - Protokollsanteckning: Umeå kommun behöver planera 

inför de omfattande ekonomiska utmaningar som vi står inför under kom-

mande år. Det är ytterst av stor vikt att vi ser till att prioritera 

kärnverksamheterna. Det innebär att vi behöver nagelfara kommunens 

verksamhet för att kunna göra besparingar på den mer perifera 

verksamhet kommunen idag bedriver. Av den anledningen är det min 

mening att planeringsprocessen bör utgå från den principen, tillsammans 

med Sverigedemokraternas budgetförslag – som inlämnat juni 2022. 

 

Jan Hägglund (AP) – Protokollsanteckning: Arbetarpartiet hänvisar till det 

budgetförslag vi yrkade på i juni 2022. 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi  
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§ 181 

 

Diarienr: KS-2020/00201 

Revidering av riktlinje för planeringsprocess - 

budget och investeringar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna revidering av riktlinje för Umeå kommuns planeringsprocess 

– budget och investeringar 

 

att den reviderade riktlinjen börjar tillämpas från och med hösten 2022, 

dvs inför budgetprocess 2023 som mynnar i beslut om planeringsdirektiv 

och budget för 2024. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

ändringsyrkanden. Se reservationstext under kommunfullmäktiges 

beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

I mars 2020 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för Umeå kommuns 

nya budget- och investeringsprocess. På grund av pandemins inträde våren 

2020 bedömdes det dock inte finnas förutsättningar att implementera den 

nya processen redan hösten 2020. Implementering av Umeå kommuns nya 

planeringsprocess förbereddes därför våren 2021 och skarp 

implementering påbörjades under hösten 2021 och har fortgått sedan 

dess. 

 

I mars 2021 fastställde kommunfullmäktige även riktlinjer för aktiverande 

styrning samt riktlinjer för ägarstyrning. Implementering av dessa riktlinjer 

inleddes parallellt med implementeringen av nya planeringsprocessen 

under våren 2021. 
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Arbetet med att förändra kommunens planeringsprocess har haft en bred 

och djup förankring där kommunstyrelsens styrberedning varit djupt 

inbegripna i att ta fram kriterier/principer för den nya processen och 

fortlöpande följt och justerat processens utformning.  I direkt anslutning till 

styrberedningens arbete har ett stort antal informations- och 

förankringsmöten parallellt genomförts under 2019, 2020 och 2021 i 

kommunfullmäktige, nämnder, partigrupper och på olika ledningsnivåer i 

tjänsteorganisationen.  

 

För att säkra att planeringsprocessen är ändamålsenlig och motsvarar de 

krav och förväntningar som kommunfullmäktige fastställt ska processen 

årligen utvärderas och vid behov justeras. 

 

Under perioden juni till september 2022 har därför den nya 

planeringsprocessen utvärderats. 

 

I samband med denna utvärdering har behov av att revidera 

kommunfullmäktiges riktlinje för Umeå kommuns budget- och 

investeringsprocess identifierats.  

 

De justeringar som nu föreslås består av: 

 

• Harmonisering av begrepp i relation till kommunfullmäktiges 
antagna riktlinje för aktiverande styrning (KF 2021-03-29 §58). 

 

• Justering av planeringsprocessens inledning, dvs att processen 
inleds med ett förslag till planeringsdirektiv från 
Stadsledningskontoret baserat på senast fattat beslut i 
kommunfullmäktige uppdaterat med nya prognoser/faktaavsnitt.    

 

• Namnbyte från riktlinje för Umeå kommuns budget- och 
investeringsprocess till det mer rättvisande riktlinje för Umeå 
kommuns planeringsprocess – budget och investeringar.  

 

• Förtydligande avseende nämndernas möjlighet att göra uttag ur 
nämndens fiktiva egna kapital.  
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• Redaktionella ändringar för att förenkla läsbarhet och tydliggöra 
delmoment i planeringsprocessen.  
 

• Uppdaterad visualisering av Umeå kommuns planeringsprocess 
 

Föreslagna ändringar är markerade med gul överstrykning i förslag till 

reviderad riktlinje. Förslag till begrepp/stycken som bör tas bort är 

överstrukna. 

Beslutsunderlag 
Nuvarande riktlinje för Umeå kommuns budget- och investeringsprocess  

(rev KF 2020-12-21 §226) 

 

Förslag till revidering av Riktlinje för Umeå kommuns planeringsprocess – budget 

och investeringar.   

Beredningsansvariga 
Lena Höök Gustafsson 

Urban Blomdahl 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Bore Sköld (V) – Sid 6: meningen som börjar “Sammanställda analyser och 

underlag...” föreslår att dessa presenteras för KF och bolagspresidier i 

samband med uppstart av investerings- och budgetprocessen. Det borde 

vara styrelser. Aktiebolagslagen är tydlig här med att inte skilja på 

ledamöter i en bolagsstyrelse. Vänsterpartiet yrkar att stryka ordet 

“bolagspresidier” till förmån för “bolagsstyrelser”. 

 

Sid 6: stycket som börjar “För att få till stånd...” andra och tredje meningen 

beskriver endast hur nämnderna ska utgå från Stadsledningskontorets 

förslag till drift- och investeringsramar. De borde givetvis tydliggöras att de 

ska yttra sig över själva ramstorleken också. Vänsterpartiet yrkar att stryka 

de två sista meningarna till förmån för: I samband med yttrandet ska 

nämnd beskriva vilka konsekvenser föreslagen budgetram kan få för dess 
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verksamhet utifrån behov, tidigare fastställda grunduppdrag och av KF 

andra fattade beslut. Nämnd ska lämna förslag på taxor, avgifter och 

eventuellt förändrad ansvars- och arbetsfördelning. Respektive nämnd ska i 

samråd med Tekniska nämnden utarbeta förslag till investeringar och 

större externa förhyrningar utifrån behov, grunduppdrag, samt av KF andra 

fattade beslut. Nämnden ska därtill beskriva konsekvenserna av föreslagen 

investeringsram utifrån detsamma. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Skölds (V) förslag. Ordföranden 

finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Utskottet enas därefter om följande redaktionella ändringar: 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott kan, inom ramen för 

eventuell beslutad investeringsreserv ställd till arbetsutskottets styrelsens 

förfogande, besluta om tilläggsanslag till nämnd för investeringsprojekt.  

 

Kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott kan besluta om 

extraresurser i form av tilläggsanslag för olika utvecklingsinsatser och 

projekt. Medlen tas ur de anslag kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förfogar över olika anslag för oförutsedda behov och medelsanvisning ska 

framgå av beslutet. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

ändringsyrkanden. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ellen Ström (V) – Sid 7: meningen som börjar “Sammanställda analyser och 

underlag...” föreslår att dessa presenteras för KF och bolagspresidier i 

samband med uppstart av investerings- och budgetprocessen. Det borde 

vara styrelser. Aktiebolagslagen är tydlig här med att inte skilja på 

ledamöter i en bolagsstyrelse.  

- Vänsterpartiet yrkar att stryka ordet “bolagspresidier” till förmån för 

“bolagsstyrelser”. 
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Sid 7: stycket som börjar “För att få till stånd...” andra och tredje meningen 

beskriver endast hur nämnderna ska utgå från Stadsledningskontorets 

förslag till drift- och investeringsramar. De borde givetvis tydliggöras att de 

ska yttra sig över själva ramstorleken också. 

- Vänsterpartiet yrkar att stryka de två sista meningarna till förmån för: I 

samband med yttrandet ska nämnd beskriva vilka konsekvenser föreslagen 

budgetram kan få för dess verksamhet utifrån behov, tidigare fastställda 

grunduppdrag och av KF andra fattade beslut. Nämnd ska lämna förslag på 

taxor, avgifter och eventuellt förändrad ansvars- och arbetsfördelning. 

Respektive nämnd ska i samråd med Tekniska nämnden utarbeta förslag till 

investeringar och större externa förhyrningar utifrån behov, grunduppdrag, 

samt av KF andra fattade beslut. Nämnden ska därtill beskriva 

konsekvenserna av föreslagen investeringsram utifrån detsamma. 

  

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

avslag till Ellen Ströms yrkanden 

Mattias Larsson (C) och Anders Ågren (M) – bifall till näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordnings som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Ellen Ströms yrkanden. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

ändringsyrkanden. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 

Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Bore Sköld, Jan-Olov Carlsson, Mattias 

Larsson, Anders Ågren, Jan Hägglund och Janet Ågren. 

 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C), Anders Ågren (M) och Janet Ågren 

(S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Bore Sköld (V) – Sid 7: meningen som börjar “Sammanställda analyser och 

underlag...” föreslår att dessa presenteras för KF och bolagspresidier i 

samband med uppstart av investerings- och budgetprocessen. Det borde 

vara styrelser. Aktiebolagslagen är tydlig här med att inte skilja på 

ledamöter i en bolagsstyrelse.  

- Vänsterpartiet yrkar att stryka ordet “bolagspresidier” till förmån för 

“bolagsstyrelser”. 

 

Sid 7: stycket som börjar “För att få till stånd...” andra och tredje meningen 

beskriver endast hur nämnderna ska utgå från Stadsledningskontorets 

förslag till drift- och investeringsramar. De borde givetvis tydliggöras att de 

ska yttra sig över själva ramstorleken också. 

- Vänsterpartiet yrkar att stryka de två sista meningarna till förmån för: I 

samband med yttrandet ska nämnd beskriva vilka konsekvenser föreslagen 

budgetram kan få för dess verksamhet utifrån behov, tidigare fastställda 

grunduppdrag och av KF andra fattade beslut. Nämnd ska lämna förslag på 

taxor, avgifter och eventuellt förändrad ansvars- och arbetsfördelning. 

Respektive nämnd ska i samråd med Tekniska nämnden utarbeta förslag till 

investeringar och större externa förhyrningar utifrån behov, grunduppdrag, 

samt av KF andra fattade beslut. Nämnden ska därtill beskriva 

konsekvenserna av föreslagen investeringsram utifrån detsamma. 

 

Anders Ågren (M) – Avslag till Bore Skölds (V) förslag. 

 

Jan Hägglund (AP) – Bifall till Vänsterpartiets första att-sats. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Kommunstyrelsens förslag mot Jan Hägglunds (AP) förslag om att bifalla 

Vänsterpartiets att-sats 1 mot Bore Skölds (V) förslag. Ordföranden finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

ändringsyrkanden. För det första anser inte Vänsterpartiet att det är rimligt 

att, utöver ledamöterna i kommunfullmäktige, endast bolagens presidier 

ska få information om budgetförutsättningarna då de enbart utgör en liten 

del av bolagsstyrelserna. För det andra menar vi att presidier i kommunala 
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bolagsstyrelser är en avart som till och med kan anses strida mot 

aktiebolagslagen. 

 

Det andra yrkandet vi lägger gäller nämndernas möjlighet att kunna 

påverka de ekonomiska ramar som de har att arbeta utefter. Enligt 

förslaget från kommunstyrelsen ska nämnderna tvingas göra prioriteringar 

inom stadsledningskontorets förslag till ramar i ett tidigt skede. Vi menar 

att det tydligt ska framgå att nämnderna ska fokusera på att ta ställning till 

själva förslagets helhet - det vill säga ramarnas storlek. Vänsterpartiet kan 

inte se det här som någonting annat än ett sätt på vilket den politiska 

makten läggs över till kommunens ekonomiavdelning för att inte behöva ta 

ansvar för påtvingande nedskärningar. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 
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§ 182 

 

Diarienr: KS-2022/00008 

Ny nivå för aktiekapital i Svenska 

Kommunförsäkrings AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att ställa sig bakom att de i bolagsordningen angivna nivåerna för 

aktiekapital förändras i enlighet med beslut fattat av Styrelsen för 

Svenska Kommunförsäkrings AB, dvs nedre och övre nivå ska uppgå till 50 

respektive 200 mnkr.  

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Svenska Kommunförsäkrings AB, SKFAB, har beslutat att de i 

bolagsordning angivna nivåerna för aktiekapital ska förändras. Idag anges 

det att bolagets aktiekapital kan ligga mellan 28 och 112 mnkr. För att 

bereda utrymme för fler nya delägare, vilka har att tillskjuta aktiekapital vid 

inträdet, har styrelsen beslutat höja den nedre nivån till 50 mnkr och den 

övre nivån till 200 mnkr.  

 

SKFAB har under 2021 fastställt ett nytt aktieägaravtal vilket samtliga 

delägare har undertecknat. Av avtalet framgår det vilka beslut som ska 

underställas delägare för att de ska beredas möjlighet att yttra sig före det 

att besluten realiseras. I bilaga 5.1 till aktieägaravtalet finns angivet ett 

antal frågor som kan vara av principiell betydelse eller av större vikt, dvs 

sådana frågor där respektive delägares kommunfullmäktige ska beredas 

möjlighet att yttra sig. Förändring av aktiekapital är en sådan fråga. 

 

Den förändring som styrelsen i SKFAB beslutat om betyder inte att någon 

delägare ska tillföra nytt aktiekapital utan beslutet avser endast att skapa 

utrymme för en eller fler nya delägare i bolaget. Ny delägare ska teckna 

nyemitterade aktier motsvarande deras andel i bolaget i enlighet med 

aktieägaravtalet.   
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Beslutsunderlag 

Skrivelse från Svenska Kommun Försäkrings AB. 

Underskrivet avtal – Svenska Kommunförsäkrings AB. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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 

 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
roger.nyman@skfab.se 
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§ 183 

 

Diarienr: KS-2022/00816 

Lån till Röbäcks 4H 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att flytta fram återbetalningsdagen för Röbäcks 4H:s räntefria lån  

(220 000 kronor) från 2022-11-26 till 2025-11-30 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en ny lånehandling med 

framflyttad återbetalningsdag enligt ovanstående. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

avslagsyrkande. 

Ärendebeskrivning 
Röbäcks 4H-gård har funnits sedan mitten av 80-talet och gården 
arrenderar föreningen av Umeå kommun. 4H-gården ska efterlikna ett 
svenskt jordbruk med självhushåll. Ett av 4H-gårdens viktigaste mål är att 
alla på gården ska ta del i de sysslor som förekommer. Barn och ungdomar 
får på så sätt tidigt lära sig att ta ansvar. 
 
Föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet inriktat på djur och 
natur. De erbjuder bland annat ridgrupper, ridlekis, djurfritidsgård, 
djurskötselkurser och sommarläger samt läger på skolornas övriga lov som 
genomförs med många unga ledare. Föreningen bedriver även verksamhet 
för personer med funktionsnedsättning. Veckovis, en vanlig termin, görs 
minst 600 besök på gården räknat på unika personer, främst barn och 
ungdomar. Gården är tillgänglig för besök 7 dagar/vecka året om. 
 
Under sommaren 2018 rådde extrem torka vilket innebar stora problem att 
få tag på foder till djuren. Föreningen fick betala dyrt för felproducerat 
foder som inte gick att använda. Med anledning av det var föreningen i 
akut ekonomisk kris och riskerade konkurs. Kommunfullmäktige beslutade 
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att bevilja Röbäcks 4H ett räntefritt lån på 220 000 kr som ska återbetalas i 
november 2022. 
 
Under våren 2022 kontaktade föreningen fritidsförvaltningen med 
anledning av att de inte kan betala av lånet på utsatt tid. Röbäcks 4H har 
under ett års tid haft problem med sina hästar vilket lett till oförutsedda 
dyra veterinärkostnader. Med anledning av det har föreningen hamnat i en 
ekonomisk kris. 
 
Fritidsnämnden har därför beslutat föreslå kommunfullmäktige att flytta 
fram återbetalningsdagen för Röbäcks 4H:s räntefria lån från 2022-11-26 
till 2025-11-30. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens beslut 2022-09-21. 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

Lars Forsgren (SD) – avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

avslag. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) - För Sverigedemokraterna är likabehandlingsprincipen 

central. Det är viktigt att vi behandlar alla lika och skapar strukturer som är 

enkla att kontrollera och följa upp. Att bevilja lån till föreningar skall inte 

normaliseras och avtal med kommunen bör efterlevas. Med detta som 

grund motsätter vi oss beslutet. 

 



Sida 29 av 49 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Joline Göttfert, Lars Forsgren, Maria 

Lindvall, Veronica Kerr, Lennart Arvidsson, Jan Hägglund, Mattias Larsson 

och Nils Seye Larsen.  

 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Joline Göttfert (M), Maria Lindvall (L), Veronica Kerr 

(KD), Lennart Arvidsson (V), Jan Hägglund (AP), Mattias Larsson (C) och 

Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lars Forsgren (SD) – Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

avslagsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden 
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§ 184 

 

Diarienr: KS-2017/00923 

Rättelse: Detaljplan för fastigheten Tomtebo  

1:1 och del av Tomtebo 2:1 inom Tomtebo, Umeå  

kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att plankarta för detaljplan fastigheten Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 

2:1 inom Tomtebo, Umeå kommun, rättas enligt 36 § förvaltningslagen 

(2017:900) där en dubblett av beteckningen f7 ändras till f6. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för fastigheten Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1 antogs 

av kommunfullmäktige 26 augusti 2019, §197. 

 

I aktuell detaljplan skrevs det felaktigt ut en dubblett av beteckning f7 i ett 

egenskapsområde i plankartan där den ena egentligen ska vara beteckning 

f6. Detta fel har tillkommit plankartans antagandehandling. I föregående 

förslag i granskningsskedet var beteckningarna riktigt utlagda.  

 

Eftersom oriktigheten kan upptäckas med normal iakttagelseförmåga  

samt är odiskutabel då det enbart handlar om ett rittekniskt fel bedöms att 

en rättelse av detaljplanen kan göras. Detta innebär att en ny planprocess 

inte behöver inledas.  

 

I 36 § förvaltningslagen (2017:900) anges att beslut som innehåller 

uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, 

räknefel eller liknande förbiseende, får rättas av den myndighet som har 

meddelat beslutet. Eftersom kommunfullmäktige fattade beslutet om 

antagande för denna detaljplan behöver således även beslut som 

verkställer rättelsen fattas av samma instans. 
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För övriga planhandlingar gäller det ursprungliga antagandebeslutet i sin 

helhet. 

Beslutsunderlag 

Rättelse plankarta 

KF-protokoll § 197. 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund (S) 

 

Yrkanden 

Mikael Berglund (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Detaljplan, Umeå kommun. detaljplanering@umea.se  

Detaljplanering expedierar därefter beslutet till:  

• Sökande  

• Länsstyrelsen  

• Lantmäterimyndigheten   
 

 

 

  

mailto:detaljplanering@umea.se
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§ 185 

 

Diarienr: KS-2022/00318 

Redovisning av motioner 2022, delrapport 2 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisning av motioner 2022, delrapport 2. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt att 

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Mellan åren 2020 och fram till skrivande stund har 90 motioner lämnats in. 

I bifogad lista återfinns 16 kvarvarande motioner som ännu inte lyfts i 

något av kommunstyrelsens utskott; Tre från 2020, fem från 2021 och åtta 

från 2022. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av motioner 2022, delrapport 2 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till  
- 
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§ 186 

 

Diarienr: KS-2022/00823 

Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige Eva-

Maria And (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Eva-Maria And (SD) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Eva-Maria And (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Eva-Maria And 

Länsstyrelsen 

Lönesupport, Troman 
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§ 187 

 

Diarienr: KS-2022/00855 

Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige Oscar 

Mehler (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Oscar Mehler (SD) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Oscar Mehler (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Oscar Mehler 

Länsstyrelsen 

Lönesupport, Troman 
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§ 188 

 

Diarienr: KS-2022/00879 

Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige Elin 

Söderberg (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Elin Söderberg (MP) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Elin Söderberg har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Elin Söderberg 

Länsstyrelsen 

Lönesupport, Troman 
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§ 189 

 

Diarienr: KS-2022/00911 

Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige Meta 

Tunell (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Meta Tunell (L) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Meta Tunell (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Meta Tunell 

Länsstyrelsen 

Lönesupport, Troman 
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§ 190 

 

Diarienr: KS-2022/00127 

Anmälningsärenden 2022-10-31 

Motioner 

Motion 13/2022: Borgerlig drop in-vigsel; Maja Westling (C). 

Diarienummer: KS-2022/00858-1 

Statistikrapporter ej verkställda beslut - Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlag 

(SoL) 

Individ- och familjenämnden: Statistikrapport ej verkställda beslut LSS, 

2022-10-19, § 199. Diarienummer: KS-2022/00012-8 

 

Individ- och familjenämnden: Statistikrapport ej verkställda beslut SoL, 

2022-10-19, § 198. Diarienummer: KS-2022/00012-7 

 

Äldrenämnden: Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2022-09-22, § 84. 

Diarienummer: KS-2022/00012-6 

Viktiga datum 

12 dec 2022 - Presentation av planeringsförutsättningar och förslag till 

planeringsdirektiv för 2024. Deltagare: Kommunfullmäktige, presidier i 

nämnder och kommunala bolag och kommunrevisionen (förmiddag). 

 

19 jan 2023 - Utbildning av förtroendevalda i Umeå kommun (heldag)
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§ 191 

 

Diarienr: KS-2021/01122 

Motion 34/2021: Arbetsplatsdemokrati - det nya 

demokratiprojektet i Umeå kommun; Jan-Olov 

Carlsson (V), Bore Sköld (V), Lennart Arvidsson (V) 

och Ellen Ström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 34/2021: Arbetsplatsdemokrati - det nya 

demokratiprojektet i Umeå kommun enligt yttranden från 

personalnämnden och jämställdhetsutskottet. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande 

om bifall till motionen. 

 

Protokollsanteckning 

Agneta Björk (AP) – Röstade av misstag ja, avsåg att rösta nej. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 december 

2021 yrkar Jan-Olov Carlsson (V), Bore Sköld (V), Lennart Arvidsson (V) och 

Ellen Ström (V): 

 

att personalnämnden får ett uppdrag att inleda en process tillsammans 

med de fackliga organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att 

överföra ett reellt inflytande frågor som arbetstid, bemannings- och 

anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Umeå 

kommun 
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att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera 

områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen 

antagits 

 

att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som 

försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat 

dras av effekterna för såväl verksamheten som de anställda. 

 

Personalnämnden har 2022-04-12 och jämställdhetsutskottet har 2022-06-

23 yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-04-12, § 20. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-06-23, § 23. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om 

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Jan-Olov Carlsson (V) – bifall till motionen 

Tomas Wennström (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att avslå motionen. 



Sida 40 av 49 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

Reservation 

Ellen Ström (V) och Jan-Olov Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Jan-Olov Carlsson, Igor Hell, Tomas Wennström, Robert 

Axebro, Lennart Arvidsson, Carin Nilsson, Jan Hägglund, Veronica Kerr, 

Maria Lindvall, Rebecca Sellstedt, Ellen Ström och Mattias Larsson. 

 

Yrkanden 

Jan-Olov Carlsson (V), Lennart Arvidsson (V), Jan Hägglund (AP), Rebecca 

Sellstedt (V) och Ellen Ström (V) – Bifall till motionen. 

 

Igor Hell (M), Tomas Wennström (S), Robert Axebro (C), Carin Nilsson (S), 

Veronica Kerr (KD) och Maria Lindvall (L) – Bifall till kommunstyrelsens 

förslag (avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

 

Omröstningsresultat 

Med 55 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag (avslå motionen).  Voteringslista. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande 

om bifall till motionen. Avslaget från övriga partier kan bara tolkas som att 
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arbetsplatsdemokrati är någonting som de inte tror på. Frågan är var skon 

klämmer? Motionen misstänkliggör inte vare sig partsrelationerna inom 

kommunen, vikten av APT och annat.  Vi har kallat det för 

arbetsplatsdemokrati – medvetet med tanke på att vi anser att vi kan tänka 

längre och större än samverkansavtal och arbetsplatsträffar.  

 

Utgångspunkt är tillit till medarbetare, på samma sätt som den politiska 

demokratin förutsätter en tillit till medborgarna. Om vi inte tror att 

människor är förmögna att göra avväganden och viktiga val så kan vi inte 

heller tro på demokratin. 

 

Protokollsanteckning 

Agneta Björk (AP) – Röstade av misstag ja, avsåg att rösta nej. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 192 

 

Diarienr: KS-2021/01185 

Motion 35/2021: Inför ett individuellt anhörigstöd; 

Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 35/2021: Inför ett individuellt anhörigstöd enligt 

jämställdhetsutskottets yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i januari 2022 yrkar Veronica Kerr 

(KD): 

 

att införa ett individuellt anhörigstöd på max 3000 kronor per år. 

 

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden har 2022-04-27 respektive 

2022-04-28 yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

motionen besvarad. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2022-06-23 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Stadsledningskontoret ställer sig bakom jämställdhetsutskottets yttrande 

och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens protokoll 2022-04-27, § 78  

Äldrenämndens protokoll 2022-04-28, § 48 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-06-23, § 24 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Maja Westling (C) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) och Peder Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C) och Lars 

Forsgren (SD) – bifall till motionen 

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

avslå motionen 

Anders Norqvist (L) – att anse motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen mot att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 

Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Maria Nilsson, Carin Nilsson, Åsa 

Bäckström, Igor Hell, Hanna Lundin Jernberg, Andreas Lundgren, Maja 

Westling, Jan Hägglund, Rebecca Sellstedt och Nils Seye Larsen. 

 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD), Maria Nilsson (SD), Igor Hell (M) och Maja Westling 

(C) – Bifall till motionen. 
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Carin Nilsson (S), Åsa Bäckström (V) och Andreas Lundgren (S) – Bifall till 

kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 

 

Hanna Lundin Jernberg (L), Jan Hägglund (AP) och Nils Seye Larsen (MP) – 

Bifall till att anse motionen besvarad. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen mot att 

anse motionen besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 

 

Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) 

 

Motförslag: Bifall till motionen mot att anse motionen besvarad. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifall till motionen 

ska vara motförslag till huvudförslaget.  

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

 

Omröstningsresultat 

Med 38 ja-röster mot 23 nej-röster, 4 som avstår från att rösta beslutar 

kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 

Voteringslista. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 

Jämställdhetsutskottet 
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§ 193 

 

Diarienr: KS-2022/00143 

Motion 1/2022: Gör Brinken till park; Davis Kaza 

(AP) och Marika Atlegrim (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 1/2022: Gör Brinken till park enligt tekniska nämndens 

yttrande. 

 

Reservation 

Davis Kaza, för Arbetarpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2022-02-28 yrkar Davis Kaza (AP) 

och Marika Atlegrim (AP) att fastigheten Umeå 2:1, med flera, inom Väst på 

stan i Umeå kommun avsätts som parkområde i en ny detaljplan. 

 

Tekniska nämnden har yttrat sig 2022-04-28 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2022-04-28, § 56. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – bifall till planeringsutskottets förslag att avslå 

motionen. 

Nils Seye Larsen (MP) - återkommer i kommunfullmäktige med yrkanden. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

bifaller planeringsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 

Följande yttrar sig: Davis Kaza, Mikael Berglund, Stefan Nordström, Fredrik 

Rönn, Maria Lindvall, Nils Seye Larsen, Ellen Ström, Lars Brännström och 

Jan Hägglund.  

 

Yrkanden 

Davis Kaza (AP), Maria Lindvall (L) och Jan Hägglund (AP) – Bifall till 

motionen. 

 

Mikael Berglund (S), Stefan Nordström (M), Fredrik Rönn (C), Nils Seye 

Larsen (MP), Ellen Ström (V) och Lars Brännström (MP) – Bifall till 

kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Reservation 

Davis Kaza, för Arbetarpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Detaljplan 
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§ 194 

 

Diarienr: KS-2022/00893 

Interpellation: När blir kuratorer i äldreomsorgen 

verklighet? Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Veronica Kerr, Carin Nilsson, Jan Hägglund, Julia 

Algotsson, Hanna Lundin Jernberg och Åsa Bäckström beslutar 

kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Veronica Kerr (KD) 

följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 

 

När blir kuratorer i äldreomsorgen verklighet? 

 

Bland äldre är depression och ångesttillstånd mer förekommande än 

demens, men trots detta är det otroligt svårt för äldre att få hjälp med sin 

psykiska ohälsa. Beräkningar visar att ungefär 350 000 över 65 år lider av 

psykisk ohälsa och detta är ett folkhälsoproblem. Symptomen på psykisk 

ohälsa är svårare att upptäcka när de uppkommer sent i livet, eftersom de 

kriterier som finns för att diagnosticera psykisk sjukdom inte är anpassade 

för äldre personer. Ofta tolkar både äldre och läkare nedstämdhet och 

känsla av tomhet som en naturlig del av ålderdomen. När någon insjuknar i 

depression och inte får hjälp resulterar det i att depressionen fördjupas och 

risken för suicid ökar. Varje år begår cirka 400 personer över 65 år suicid. 

 

I maj 2021 biföll kommunfullmäktige vår motion om att ge Äldrenämnden i 

uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en kuratorstjänst inom 

äldreomsorgen. Detta för att säkerställa att äldre inom både hemtjänst och 

boende på vård och omsorgsboende kan få hjälp med både fysiska och 

själsliga problem. En månad senare i samband med budgetfullmäktige 

skärptes skrivningen och fullmäktige antog uppdraget att en kuratorstjänst 
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inom äldreomsorgen ska införas. Alla partier utom Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet röstade för. 

 

Det är nu snart ett och ett halvt år sedan fullmäktige biföll motionen, men 

sedan dess har det varit tyst. Det är oklart när tjänsten är på plats, men vi 

vet att detta är både efterfrågat och som kommer förbättra livet för de 

som idag bor på ett äldreboende eller har hemtjänst. En kuratorstjänst kan 

även avlasta personal och vara ett stöd till anhöriga.  

 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor: 

1. När kan vi förvänta oss att se tjänsten tillsatt?  

2. Varför har tjänsten ännu inte inrättats?  

3. Vad görs idag för att värna psykisk hälsa hos äldre som bor på vård och 

omsorgsboenden eller är beviljade andra insatser från äldreomsorgen? 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar: 

Svar på fråga 1 och 2 

Utifrån motionen som bifölls av kommunfullmäktige i maj 2021 och 

tilläggsuppdraget i planeringsförutsättningarna för 2022 har 

äldreomsorgsförvaltningen berett frågan. Detta har visat att en kurativ 

insats för anhöriga är störst och bedöms ge mest effekt vid stora 

omställningar, såsom vid närståendes insjuknande och vid inflyttning till ett 

vård- och omsorgsboende för äldre. 

Utifrån den Nationella strategin för anhöriga som antogs i april 2022 och 

pågående arbete utifrån denna har det bedömts klokt att avvakta med att 

slutligt avgöra på vilket sätt stöd bäst kan förstärkas för anhöriga för att få 

effekt i enlighet med motionens intentioner. Den nationella strategin anger 

tydligt att alla verksamheter har ett ansvar för att stödja anhöriga och den 

tydliggör också ansvarsfördelning mellan huvudmännen, kommunerna och 

regionerna. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet och att 

göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. Allvarlig psykisk ohälsa 

hos äldre är fortsatt ett ansvar för och ska hanteras av regionen men 

samverkan mellan huvudmännen kan med fördel utvecklas inom ramen för 

God och nära vård. 

Vad gäller frågeställningen så kommer en inriktning för äldreomsorgens del 

att formuleras under 2023. 
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Svar på fråga 3 

Förvaltningens beredning visar att såväl personal inom hemtjänst som 

vård- och omsorgsboende behöver kompetensutveckling för att vara ett 

nära stöd och tidigt uppmärksamma signaler på psykisk ohälsa. Ett arbete 

har startats upp kring detta och äldreomsorgsförvaltningen har en 

samordnare psykisk hälsa utifrån statliga stimulansmedel på området. Det 

finns nu en plan för kompetensutveckling som kommer att genomföras 

under 2023 för alla medarbetare i de verksamheter som arbetar närmast 

brukarna inom hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende för 

äldre. Utbildningen kommer även erbjudas till äldreomsorgens externa 

utförare.   

 

 

 

 

 


