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Beslutande: Se separat lista  
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Utses att justera: Maja Westling (C) och Tomas Wennström (S)  
  

 

Sekreterare:        §§ 217-261 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande:      

 Marie-Louise Rönnmark (S) 
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 Maja Westling (C)  
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 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Tordleif Hansson, utredare 
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§ 217 
Diarienr: KS-2020/00044 

Justering och fastställande av dagordning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Tomas Wennström (S) och Maja Westling (C) till justerare av 

dagens protokoll 

 

att justerings äger rum måndag 28 december kl. 15 på nämndskansliet, 

stadshuset 

 

att lägga till ärendet Ny delägare i Vakin och därefter godkänna 

dagordningen för mötet. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 218 
Diarienr: KS-2020/00924 

Ekonomisk rapport till kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-12-21 informerar budgetchef Urban Blomdahl om 

kommunens ekonomi. 
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§ 219 
Diarienr: KS-2019/00245 

Ny avfallsplan Umeåregionen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta planen ”Resurshushållning för cirkulärt samhälle” att gälla från 

2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna framtaget förslag till 

avfallsplan inklusive bilagor. 

 

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner 

har på uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan. 

Beslut om planen sker slutligen i kommunfullmäktige under hösten 2020 

med målsättning att avfallsplanen ska gälla från 2021-01-01. 

 

Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning enligt 15 kap. 

41 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Arbetet med framtagande av 

avfallsplanen har skett i en bred projektorganisation med en regional 

projektgrupp. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat 

workshops. En miljöbedömning av avfallsplanen har genomförts, eftersom 

planen enligt 6 kap. Miljöbalken bedöms kunna innebära betydande positiv 

miljöpåverkan. 

 

Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunerna minska 

avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från 

avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart 

samhälle där användning av resurser och hantering av avfall bygger på 

principer om cirkulär ekonomi. 

Planen innehåller tre (3) övergripande mål för avfallshanteringen som 

anger inriktningen på längre sikt och som är vägledande för alla som ger 

upphov till avfall. Nyckeltal med målvärden anger på en mer konkret nivå 

vad som ska uppnås. Till målen hör åtgärder som ska genomföras för att 
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målen ska kunna nås. Nyckeltal och åtgärder avser i första hand de 

avfallsslag som kommunerna har rådighet över. 

 

Målen utgår från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, globala 

hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, 

kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i 

avfallsplaneringsprocessen. 

 

Avfallsplanens övergripande mål är: 

1. Minska avfallsmängderna 
2. Öka återvinningen 
3. Minska miljöpåverkan 

 

Avfallsplanen innehåller nyckeltal och målvärden om bland annat: 

• Minskad total mängd hushållsavfall, mat- och restavfall och 
matsvinn 

• Miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 

• Ökad andel hushållsavfall för materialåtervinning och biologisk 
behandling 

• Andel rätt sorterat avfall i matavfall 

• Minskad nedskräpning 

• Inget farligt avfall i restavfallet 

• Enbart fossilfria drivmedel för kommunernas insamling av avfall 
 

Flera åtgärder i avfallsplanen handlar om att förbättra förutsättningarna 

för att förebygga och återvinna avfall genom att exempelvis utveckla 

möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på 

återvinningscentralerna, förbättra källsorteringen i kommunala 

verksamheter och ställa krav i upphandlingar i syfte att förebygga avfall.  

 

Andra åtgärder handlar om att höja kunskapsnivån hos medborgarna 

genom information om kopplingen mellan konsumtion, avfall och miljö 

samt utbildning i cirkulär ekonomi för kommunanställda. I avfallsplanen 

finns även åtgärder som syftar till att minska nedskräpningen. 

Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder kommer att 

initieras av kommunernas projektgrupp och ske med den frekvens som 

följer av tidplanen för åtgärderna enligt handlingsplanen. 
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Förslaget till avfallsplan har remitterats till flera remissinstanser. 

Lagstadgad utställning av planen för samråd har skett. 

 

Avfallsplanen är väl genomarbetad och har tagits fram i bred samverkan.  

Beslut om antagande sker slutligen i kommunfullmäktige preliminärt under 

hösten 2020 med målsättning att avfallsplanen ska gälla från 2021-01-01. 

 

Konsekvensanalys 

Jämställdhet och mångfald 

Från ett jämställdhetsperspektiv bedöms alla kommunmedborgare beröras 

av planen och på ett rättvist sätt. 

 

Miljö och hållbarhet 

Genomförande av avfallsplanen väntas bidra till att avfall förebyggs, att de 

resurser som har tagits i anspråk används på ett så effektivt och hållbart 

sätt som möjligt och att avfall som uppstår så långt möjligt återvinns i form 

av råvaror vid framställning av nya produkter. Genomförandet av 

avfallsplanen bedöms kunna innebära betydande positiv miljöpåverkan 

enligt 6 kap. Miljöbalken. 

 

Ekonomi 

Åtgärderna i avfallsplanen kan kräva ökade resurser för bland annat 

information samt tillfälliga resursförstärkningar eller omprioriteringar för 

exempelvis vissa utredningar eller projekt. 

 

Övrigt 

Samverkan mellan olika funktioner inom och mellan kommunerna i 

Umeåregionen bedöms underlätta arbetet med det fortsatta arbetet med 

planen. 

Beslutsunderlag 

Se avfallsplanen ”Resurshushållning för cirkulärt samhälle” inkl bilagor. 

Beredningsansvariga 

Petter Forssell, miljöstrateg Övergripande planering 

Karin Söderström, hållbarhetschef Vakin 

Elisabeth Johansson, renhållningschef Vakin 
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Planeringsutskottets beslutsordning 

Särskilt uttalande: Peder Westerberg (L) återkommer i kommunstyrelsen 

med yrkande. 

 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Peder Westerberg, Anders Ågren, Anna-Karin Sjölander, 
Nils Seye Larsen, Janet Ågren, Åsa Bäckström, Anders Sellström, Mattias 
Larsson och Elin Söderberg.  
 
Yrkanden 
Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M), Anna-Karin Sjölander (C), Nils 
Seye Larsen (MP), Janet Ågren (S), Åsa Bäckström (V), Anders Sellström 
(KD) och Mattias Larsson (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Alla nämnder för kännedom. 

Vakin   
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§ 220 
Diarienr: KS-2020/00209 

Antagande: Detaljplan för fastigheten Tomtebo 2:1 

m.fl. inom Tomtebo/Ålidhemsområdet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta detaljplan för fastigheten Tomtebo 2:1 m.fl. inom 
Tomtebo/Ålidhemsområdet, Umeå kommun 
 

att utöka verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten till att 
omfatta hela planområdet. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga 
förutsättningar för skola, fritidsanläggningar, bostäder samt möjliggöra en 
förlängning av Malmvägen mot Tomtebovägen. Planen skapar 
förutsättningar för goda utemiljöer, bidrar till att öka områdets utbud av 
rekreation och service, binder samman omgivande delar, underlättar 
framkomligheten för oskyddade trafikanter och möjliggör omgestaltningen 
av Malmvägen så att den får en mer stadsmässig utformning. 
Syftet med planen är också att säkra förutsättningar för hållbar hantering 
av dagvatten, med målet att använda platsens naturliga förutsättningar 
samt bevara och utveckla områdets natur och rekreationsvärde. 
 
Planarbetet påbörjades av Umeå kommun, genom byggnadsnämndens 
beslut 2018-09-19, § 326. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande 
enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen.  
 
Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 
statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 
Planen har visats för allmän granskning under tiden 3 juli – 21 augusti 2020 
och för samråd under tiden 24 februari – 16 mars 2020. 
 
Av de synpunkter som har inkommit under granskningstiden har ett 
granskningsutlåtande upprättats. Av redogörelsen och utlåtandet framgår 
bland annat att plangränser justerats, planerad kontorsbyggnad tagits bort, 
besöksanläggningarnas areal blivit mindre, kvarter som planläggs för 
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förskola och gruppboende har utökats. Planens utformning har anpassats 
efter ny kunskap om platsens förutsättningar och verksamheternas behov. 
Omfattningen av revideringarna bedöms inte som väsentliga varför en 
förnyad granskning enligt 5 kap. 25 § plan- och bygglagen inte är 
nödvändigt. 
 
I samband med antagande i kommunfullmäktige ska även beslut om att 
utöka verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten tas. 
Verksamhetsområdet behöver utökas för att VAKIN ska bygga ut befintlig 
vatten- och avloppsnät samt anlägga åtgärder för dagvattenhantering från 
planområdet. 

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

Skuggstudie 

Byggnadsnämndens protokoll 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-28 

Beredningsansvariga 

Olle Norqvist 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen och utöka verksamhetsområdet 
för vatten, spillvatten och dagvatten till att omfatta hela planområdet. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Ulrik Berg, Davis Kaza, Mattias Sehlstedt, Mikael 
Berglund, Nils Seye Larsen, Peder Westerberg, Mattias Larsson, Petter 
Nilsson, Ulrik Berg, Veronica Kerr, Lasse Jacobson, Bore Sköld, Janet Ågren, 
Elin Söderberg och Ari Leinonen. 
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Yrkanden 
Ulrik Berg (M), Davis Kaza (AP), Mattias Sehlstedt (V), Mikael Berglund 
(S), Nils Seye Larsen (MP), Peder Westerberg (L), Mattias Larsson (C), 
Petter Nilsson (SD), Veronica Kerr (KD), Bore Sköld (V), Janet Ågren (S) 
och Ari Leinonen (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 
Byggnadsnämnden 

Sökanden 

De med kvarstående synpunkter 

Länsstyrelsen 

Lantmäterimyndigheten 

VAKIN 
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§ 221 
Diarienr: KS-2020/00408 

Antagande: Detaljplan för fastigheten Handlaren 18 

m.fl. inom Teg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta detaljplan för Handlaren 18 m.fl. inom Teg. 

 

Reservation 

Patrik Brännberg (AP) och Davis Kaza (AP) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget avslagsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planen är att tillskapa förutsättningar för flerbostadshus. 

Arbetet med att upprätta detaljplanen påbörjades av den 28 februari 2019. 

Planen handläggs med utökat förfarande. 

 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 

statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 8 maj – 1 juni 2020 och på 

granskning mellan 4 – 25 september 2020. 

 

Av de synpunkter som har inkommit under granskningstiden har ett 

granskningsutlåtande upprättats. Umeå kommun, Detaljplanering gör 

bedömningen utifrån omfattningen av genomförda revideringar efter 

granskningsskedet att förnyad granskning inte behöver ske. 

Beslutsunderlag 
Plankarta  
Planbeskrivning  
Granskningsutlåtande  
Samrådsredogörelse  
Byggnadsnämndens protokoll 

Tjänsteskrivelse 
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Beredningsansvariga 

Olle Norqvist, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Ulrik Berg, Patrik Brännberg, Mikael Berglund, Mattias 
Larsson, Peder Westerberg,  Veronica Kerr, Petter Nilsson, Kjerstin 
Widman, Nils Seye Larsen och Davis Kaza. 
 
Yrkanden 
Ulrik Berg (M), Mikael Berglund (S), Mattias Larsson (C), Peder 
Westerberg (L), Veronica Kerr (KD), Petter Nilsson (SD), Kjerstin Widman 
(M) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Brännberg (AP) och Davis Kaza (AP) – Avslag till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Reservation 

Patrik Brännberg (AP) och Davis Kaza (AP) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget avslagsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 

Sökanden 

De med kvarstående synpunkter 

Länsstyrelsen   
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§ 222 
Diarienr: KS-2020/00807 

Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet 

enligt miljöbalken 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken med 

tillhörande taxebilagor, i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens 

förslag. 

 

att taxan träder i kraft 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande taxa för verksamheter enligt miljöbalken som antogs av 
kommunfullmäktige 29 oktober 2018, har ett behov av att revideras utifrån 
ändringar i lagstiftningen avseende miljöbalken och avfallsförordningen 
samt med anledning av ändringar i SKR:s (Sveriges Kommuner och 
Regioner) underlag till behovsstyrd taxa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
har 2020-10-22, § 113 överlämnat förslag till revidering. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-10-22, § 113. 
Taxa miljöbalken. 
Taxebilaga 1. 
Taxebilaga 2. 
Taxebilaga 3. 
 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
 

 

 

  



Sida 16 av 103 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-12-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 223 
Diarienr: KS-2020/00808 

Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet 

enligt strålskyddslagen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att revidera Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen, 

i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. 

 

att taxan träder i kraft 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen enligt 

strålskyddslagen 2018:396. Tidigare taxa har reviderats med anledning av 

ny lagstiftning. Taxan omfattar avgift för anmälan och tillsyn av verksamhet 

där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten samt tillsyn av radon i 

bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har 2020-10-22, § 114 överlämnat förslag till 

revidering av taxan. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-10-22, § 114. 

Taxa strålskydd. 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 224 
Diarienr: KS-2020/00809 

Ny taxa: Umeå kommuns taxa för offentlig kontroll 

av animaliska biprodukter 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Umeå kommuns taxa för offentlig kontroll av animaliska 

biprodukter, i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. 

 

att taxan träder i kraft 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för offentlig kontroll enligt lag 

(20061805) om foder och animaliska biprodukter, de författningar och 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-

bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 

Umeå kommun saknar idag en taxa för offentlig kontroll av animaliska 

biprodukter varför ett förslag till taxa har tagits fram för att, till att börja 

med, kunna finansiera den offentliga kontrollen avseende klagomål och 

uppföljningar. Offentlig kontroll kan avse kadaverhantering, nedgrävning av 

häst eller matavfallshantering från internationella transporter. Syftet med 

kontrollen är att undvika smittspridning eftersom en sådan skulle kunna slå 

hårt mot näringarna både nationellt och internationellt. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har 2020-10-22, § 115 överlämnat förslag till taxa till 

kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-10-22, § 115. 

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 225 
Diarienr: KS-2020/00810 

Ny taxa: Umeå kommuns taxa för tillsyn enligt 

lagen om sprängämnesprekursorer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Umeå kommuns taxa för tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer, i enlighet med miljö- och 

hälsoskyddsnämndens förslag. 

 

att taxan träder i kraft 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer 20141799. Taxa för tillsynen saknas idag och ett 

förslag till taxa har därför tagits fram att finansiera tillsynen. På grund av 

flera händelser med hemgjorda bomber har utgångsämnen till dessa 

reglerats. Produkter som innehåller sprängämnesprekursorer får i vissa fall 

inte säljas till privatpersoner eller bara om de har tillstånd till detta.  

 

Tillsynen omfattar att den som saluför dessa produkter ska ha rutiner för 

att kontrollera att privatpersoner har tillstånd att köpa en produkt samt att 

märkning av produkten är korrekt. 

 

Butiker som saluför dessa produkter kan vara 

• Butiker för modellhobby. Dessa kan sälja nitrometan och bränslen med 
mer än 30 viktprocent nitrometan (motsvarar 25 volymprocent) för 
modellfarkoster. 

• Färg-, bygg- och järnhandeln, inklusive byggvaruhus och liknande gör-
det-själv handel. Dessa kan sälja väteperoxid med halt över 12 
viktprocent för blekning, rengöring och desinfektion, och möjligen även 
salpetersyra. 

• Pool- och spabutiker. Dessa kan sälja väteperoxid med halt över 12 
viktprocent för poolrengöring. 
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• Apotek. Dessa kan sälja väteperoxid med halt över 12 viktprocent för 
blekning och desinfektion, och möjligen även salpetersyra. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2020-10-22, § 116 överlämnat förslag 

till taxa till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-109-22, § 116. 

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 226 
Diarienr: KS-2020/00201 

Tillägg till Umeå kommuns riktlinjer för Budget- och 

investeringsprocessen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att genomföra föreslagna redaktionella förändringar av Umeå kommuns 

Riktlinjer för budget- och investeringsprocessen 

 

att de reviderade riktlinjerna börjar tillämpas från och med hösten 2021, 

dvs inför budgetprocess 2022 som mynnar i beslut om planeringsdirektiv 

och budget för 2023.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2020-12-08 beslutat att förankring och utveckling av 

beräkningsmodellen ska fortsätta under våren 2021 samt att 

stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram tidplan och anvisning för 

budgetberedning inför verksamhetsåret 2022 

 

Bakgrund - redaktionella förändringar 

Den 30 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att införa nya riktlinjer 

för budget- och investeringsprocessen. I samband med beslutet fattades 

även beslut om att infoga delar ur andra styrdokument i de nya riktlinjerna 

och därefter fasa ut dessa styrdokument.  

 

I riktlinjerna infogades en detaljerad beskrivning av hur uppföljning till 

kommunfullmäktige ska utformas. Att infoga den typen av högdetaljerade 

beskrivningar i en riktlinje fastställd på fullmäktigenivå innebär en risk 

eftersom de innebär onödig detaljstyrning av den företeelse de avser att 

reglera (vilket även visade sig vara fallet i detta sammanhang). Formellt 

fastställd styrning med hög detaljeringsgrad innebär dessvärre att nya 

beslut måste tas om förutsättningar eller behov förändras. I detta fall 

visade sig den höga och detaljreglerade ambitionen avseende 
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återrapportering till kommunfullmäktige vida överträffa såväl det reella 

behovet som tillgängliga resurser inom tjänsteorganisationen.   

 

I samband med att tidigare styrdokument inarbetades i de nya riktlinjerna 

missades det även att flytta med befintlig reglering av hur nämnds ev 

underskott ska påverka nämndernas fiktiva egna kapital och vilka 

konsekvenser ett negativt eget kapital ska medföra för berörd nämnd.  

  

Förslag - redaktionella förändringar 

Mot denna bakgrund vill Stadsledningskontoret föreslå kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige att genomföra följande förändringar i Riktlinjer för 

Umeå kommuns budget- och investeringsprocess.  

 

Den första ändringen innebär att stycke tre i avsnittet om Återrapportering 

till kommunfullmäktige, dvs:  

 

För att förbättra kommunfullmäktiges insyn och möjlighet att hantera 

avvikelser sker även återapportering från nämnder och kommunstyrelse 

till kommunfullmäktige via en förenklad ekonomi och personalrapport 

som behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden i mars 

(återrapport för januari–februari), maj (återrapport för januari–april), 

september (återrapport för januari–augusti) och december (återrapport 

för perioden januari–november). Den förenklade rapporten innehåller 

information relaterad till kommunens ekonomi och personalförhållanden. 

I maj ingår även delrapportering av årets uppdrag från 

kommunfullmäktige. De kommunala bolagen återrapporterar i samband 

med den förenklade rapporten i maj, men inte i samband med de övriga 

förenklade rapporterna.  

 

på sid 10 i nuvarande riktlinjer utgår och ersätts med stycket:  

För att förbättra kommunfullmäktiges insyn och möjlighet att hantera 

avvikelser sker även återapportering från nämnder, bolag och 

kommunstyrelse till kommunfullmäktige via en förenklad rapport som 

behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni (återrapport för 

perioden januari–april). Den förenklade rapporten innehåller information 

relaterad till nämndernas personalförhållanden samt ekonomisk ställning 

och prognos för kommunens nämnder och bolag. Observera att den 
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förenklade rapporten ej är att betrakta som ett delårsbokslut och ej 

innefattar ett konsoliderat bokslut. 

    

Den andra ändringen består av ett tillägg till riktlinjerna för att reglera hur 

ev underskott ska påverka nämndernas fiktiva egna kapital. Det tillägg som 

föreslås är att avsnittet Hantering av nämndernas över- och underskott – 

fiktivt eget kapital kompletteras med följande skrivning. 

  

Eventuellt underskott i en nämnds fiktiva egna kapital ska regleras och 

återställas påföljande verksamhetsår. Efter särskild prövning och beslut av 

kommunfullmäktige kan budgetunderskott i vissa fall återställas inom de 

två följande åren. 

 

Bakgrund – behov av tidsmässig förskjutning 

Den pågående covid-pandemin har fått till följd att budgetprocessen inför 

2021 sköts upp och att kommunfullmäktige fattade beslut om budget och 

planeringsförutsättningar för 2021 först den 26 okt (istället för den 15 juni 

enligt ursprunglig plan).  

 

En kritisk beståndsdel i den nya budgetprocessen är det tidiga beslut som 

KS fattar om förslag till nämndsramar, detta beslut baseras på utfallet från 

en neutral och transparent beräkningsmodell (index och demografi) som 

utgår från de totalt prognosticerade medel kommunen har att tillgå för 

nästkommande verksamhetsår.  

 

Det uppskjutna budgetbeslutet har inneburit att arbetet med att 

färdigställa beräkningsmodellen och ta fram förslag till ramtilldelning för 

kommunens nämnder inför 2022 försenats. För att skapa acceptans för den 

nya beräkningsmodellen krävs omfattande förankring, på grund av det 

senarelagda fullmäktigebeslutet har dock denna förankring forcerats med 

bristfällig acceptans som följd.   

 

Parallellt med arbetet att implementera den nya budget- och 

investeringsprocessen har KS Styrberedning upparbetat förslag till nya 

riktlinjer för målstyrning. Den modell för styrning via grunduppdrag och 

inriktningsmål som förslaget innefattar förstärker, kompletterar och utgår 

från samma grundprocess som arbetet med budget och investeringar. 
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Förslag – Tidsmässig förskjutning 

Mot denna bakgrund föreslår stadsledningskontoret att den nya 

budgetprocessen börjar tillämpas först hösten 2021 (med sikte på 

budgetbeslut inför verksamhetsåret 2023) vilket ger tid till förankring och 

möjliggör samordning med implementering av nya riktlinjer för målstyrning 

(om KF ställer sig bakom det förslaget).  

 

Förslaget innebär att förankring och utveckling av beräkningsmodellen ska 

fortsätta under våren 2021. Förslaget påverkar inte redan implementerad 

investeringsprocess.    

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för Umeå kommuns budget- och investeringsprocess  

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Lena Höök Gustafsson 
Urban Blomdahl 
Dan Gideonsson 
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§ 227 
Diarienr: KS-2020/00843 

Limiter 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att för verksamhetsår 2021 bevilja en kreditlimit på 13 958 100 000 SEK 

totalt för Umeå kommunkoncern varav 3 650 000 000 SEK för Umeå 

kommun (inkl extern ansvarsförbindelse),  

10 200 000 000 SEK för bolag inom UKF-koncernen samt 108 100 000 SEK 

för övriga av kommunen direktägda företag och organisationer, allt enligt 

bifogad bilaga 

 

att ingå borgen såsom för egen skuld för ansvarsförbindelser avseende de 

bolag och upp till de högsta belopp som anges i specifikation bilaga 1, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader 

 

att styrelsen i Umeå Kommunföretag AB, och i brådskande fall 

verkställande direktören, får omdisponera UKF-företagens limiter inom 

beslutad totallimit för UKF. Av kommunfullmäktige utsedd 

internbanksverksamhet får upplåna medel upp till ovan angivna 

maximala belopp 

 

att bolagens internbankspåslag och borgensavgift för 2021 ska uppgå till 

totalt 0,45%. 

 

Särskilt uttalande 

Mattias Larsson (C) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunkoncerns totala kreditlimit ökar med 765 000 000 SEK 

jämfört med förra året. Den främsta ökningen består i de pågående 

investeringarna i Umeå Hamn och Bostaden.  

 

I enlighet med ”Regel och riktlinjer för finansiell verksamhet” gäller att 
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styrelsen för Umeå Kommunföretag AB ska besluta om att tillstyrka 

maximala kreditnivåer för vart och ett av de företag som ingår i UKF-

koncernen. Kommunfullmäktige ska enligt samma regelverk slutligen 

besluta om en maximal kreditnivå för kommunkoncernen, dvs för UKF-

företagen, kommunen själv och av kommunen direktägda företag och 

organisationer. I enlighet med dessa regler föreslås beviljande av 

koncernlimiter inklusive ansvarsförbindelser, enligt bifogad bilaga.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Kreditlimiter inkl. ansvarsförbindelser för Umeå kommunkoncern, 

2021. 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson och Olof Jansson 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Davis Kaza, Hans Lindberg och Mattias Larsson. 
  
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Särskilt uttalande 
Mattias Larsson (C) deltar inte i beslutet. 

Beslutet ska skickas till 
Anna-Karin Nilsson, Olof Jansson, Lena Höök Gustafsson 
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§ 228 
Diarienr: KS-2019/00355 

Policy och riktlinjer för markanvisning för Umeå 

kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna förslag till Policy och riktlinjer för markanvisning i Umeå 

kommun med tillägg. 

 

Reservation 

Maria Myrstener (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes 

tilläggsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Mark och exploatering fick i maj 2019 uppdraget att se över och ta fram 

förslag på uppdaterad policy för markanvisning. Ett förslag till ny 

Markanvisningspolicy för Umeå kommun har nu arbetats fram.  

 

I förslaget till ny markanvisningspolicy upplägget disponerats om och 

informationen justerats i syfte att anpassa och förtydliga innehållet till 

mottagaren. I förslaget har även markanvisningsprocessen tydliggjorts och 

skillnaderna mellan de olika förfaranden som kommunen använder sig av 

har förklarats närmare. Ytterligare en förändring som gjorts i förslaget till 

ny markanvisningspolicy är att ett avsnitt gällande återkoppling har lagts 

till.  

 
Enligt lagen om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899), som trädde 

ikraft den 1 januari 2015 ska alla kommuner som upplåter mark ha riktlinjer 

för markanvisning. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att 

riktlinjerna antas av kommunfullmäktige enligt 3 kap. 9 § kommunallagen.  

 
Umeå kommun har riktlinjer för markanvisning, den senaste 

markanvisningspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2016-02-16. Gällande 

policy är utformad så att kraven i lagen om kommunala markanvisningar 
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uppfylls samt för att följa de principer för markanvisningar som kommunen 

arbetar utifrån. Det är dock viktigt att kommunens policy för markanvisning 

hålls aktuell och alltjämt följer de principer för markanvisningar som 

kommunen arbetar utifrån. Därför fick Mark och exploatering våren 2019 

uppdraget att se över och ta fram förslag på uppdaterad policy för 

markanvisning. 

 
I uppdraget ingick även att genomföra en omvärldsbevakning gällande ett 

antal andra svenska kommuners policy för markanvisning. Arbetet med att 

se över riktlinjerna påbörjades därför genom en omvärldsbevakning då 12 

st kommuners policy för markanvisning studerades.  

 

En viktig del i processen med att uppdatera markanvisningspolicyn har varit 

dialog med branschorganisationer och byggaktörer. Dialog med branschen 

fördes bland annat vid en samarbetsträff med temat markanvisningar på 

dialogforumet Afternoon tea hösten 2019. Kontakten med branschen har 

varit värdefullt för att fånga upp viktiga synpunkter, men också för att 

skapa öppenhet och tydlighet mellan berörda aktörer. 

 

Under våren 2020 skickades ett utkast på reviderad policy till ca 170 

byggaktörer, kommunala nämnder och verksamheter på remiss. 17 st svar 

inkom varav några av dem var samlade svar från flera aktörer. 

Synpunkterna från remissen har sammanfattats i teman och besvarats i en 

samrådsredogörelse. De synpunkter som föranlett förändringar har 

arbetats in i förslag till Markanvisningspolicy för Umeå kommun. 

 

Förslag till beslut 

att godkänna förslag till Markanvisningspolicy för Umeå kommun 

Beslutsunderlag 

Förslag till Markanvisningspolicy för Umeå kommun 

Samrådsredogörelse remiss 

Beredningsansvariga 

Anna Löfqvist, Sarah Lundgren och Per Westergren 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
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Yrkanden 

Janet Ågren (S) med instämmande av Anders Ågren (M) och Bore Sköld (V) 

- att dokumentet ska benämnas Policy och riktlinjer för markanvisning, 

samt att eventuella konsekvensändringar genomförs i texten för att detta 

ska stämma överens med dokumentets titel, och att det till nästa 

revidering av markanvisningspolicyn ska göras en översyn av vad som 

eventuellt ska benämnas policy och vad som ska benämnas riktlinje i 

enlighet med kommunens pågående styrberedningsarbete.  

 

- att under jämförelseförfarande på sidan 6 lägga till en punkt att I vissa fall 

kan en tvåstegsprocess med prekvalificeringsomgång prövas.  

- att göra tillägget på sidan 8 efter stycket där sunda och säkra 

arbetsplatser beskrivs att Grundläggande sociala krav ska respekteras så 

att lag eller gällande kollektivavtal inte åsidosätts. Om svenskt 

kollektivavtal inte tecknats ska minst motsvarande villkor gälla för 

byggaktörens personal och/eller eventuella underleverantörer som anlitas. 

En fungerande branschsamverkan är en förutsättning för att lyckas med 

detta och uppnå konkurrensneutralitet. 

 
- att under villkor på sidan 9 lägga till en punkt Byggaktör inför 

markanvisning ska vid anmodan kunna beskriva hur denne arbetar med 

sunda och säkra arbetsplatser.  

 

Propositionsordning som godkänns 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag med 

ordförandes tilläggsyrkande. Handlingarna revideras innan beslut i 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Janet Ågren, Anders Ågren, Maria Myrstener, Mikael 
Berglund, Petter Nilsson, Lasse Jacobson, Peder Westerberg, Ulrik Berg, 
Maja Westling, Gudrun Nordborg, Patrik Brännberg, Nils Seye Larsen och 
Mattias Larsson. 
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Yrkanden 
Janet Ågren (S), Anders Ågren (M), Mikael Berglund (S), Petter Nilsson 
(SD), Peder Westerberg (L), Gudrun Nordborg (V) och Ulrik Berg (M) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Myrstener (V) och Gudrun Nordborg (V) med instämmande av 
Peder Westerberg (L) - Tilläggsyrkande att till sidan 5 ändra andra 
meningen till "Kommunen ska medverka till att de boende ges en ökad 
valfrihet av bostadsform, val av bostad och uppmuntra till nya och 
innovativa boendeformer, exempelvis kollektivhus." 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Avslag mot bifall till Myrsteners (V) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår tillägget. 
 

Reservation 

Maria Myrstener (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes 

tilläggsyrkande. I förslaget till Policy och riktlinjer för markanvisning står att 

kommunen ska medverka till att de boende ges ökad valfrihet av 

boendeform och val av bostadsområde. Vi menar att det är viktigt att 

kommunen ska arbeta med att hitta nya boendelösningar, som tidigare 

varit främmande i Umeå. Som ett steg mot att uttömma alla möjligheter 

för att minska bostadsbristen och nå bostadssökandes efterfrågan borde 

kommunen exempelvis arbeta med kollektivhuslösningar, ett av flertalet 

exempel på innovativa boendeformer som i andra städer kompletterar och 

diversifierar bostadsmarknaden. 

Beslutet ska skickas till 
Anna Löfqvist och Helen Nilsson, Mark och exploatering  
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§ 229 
Diarienr: KS-2019/00178 

Umeå 400 år 2022 (förstudie, projektplan och 

organisation m.m.) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förstudien 

att fastställa projektplan och organisation 

att budget för projektet finansieras av kommunstyrelsen med totalt 4,0 

Mkr för åren 2021-2022. 

att delegera till stadsdirektör att anställa en projektledare 

att uppdra till stadsdirektör tillsammans med övriga förvaltningschefer 

lösa den kommunikativa insatsen med interna resurser 

att ansvarig förvaltning för planering och genomförande är 

kulturförvaltningen med kulturchef som beslutande chef 

att presidiet i fullmäktige blir styrgrupp för planering, genomförande och 

uppföljning av Umeå 400 år. 

Ärendebeskrivning 

2022 är det 400 år sedan Umeå fick sina stadsprivilegier, en händelse som 

Umeå delar med många andra städer runt om i Sverige. Mellan åren 2020–

2022 fyller b.la följande städer 400 år: Luleå, Piteå, Umeå, Sundsvall, 

Norrtälje, Borås och Göteborg. Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta 

en jubileumskommitté, bestående av fullmäktigespresidium (KF 2019-04-

29, § 91) som styrgrupp för att uppmärksamma Umeå 400 år.  

 

Styrgruppen har även beslutat att Umeås 400 års firande skall ha följande 

tre huvudinriktningar: 
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1. En möjlighet att engagera sig för Umeås befolkning, förenings- och 

näringsliv 

2. En stadsfest 

3. Ett bestående landmärke av något slag. 

Styrgruppen har även i uppdrag att ta fram en förstudie/projektplan för 

Umeås kommande 400 års jubileum 2022. Förstudien/projektplanen skall 

fastställas av kommunfullmäktige senast årsskiftet 2019/2020. 

 

Umeås 400 års firande bör vara ett avstamp mot framtiden, att fortsätta 

profilera Umeå som ledande kultur och idrottsstad i Sverige, att ta tillvara 

erfarenheter från 2014 som nätverksbyggande, marknadsföring, 

kommunikation mm. Ett 400 års firande med olika arrangemang sätter 

även Umeå på kartan med positiva effekter för besöksnäringen. Samverkan 

och delaktighet blir viktiga nyckelord då firandet inte enbart skall ses som 

ett kulturprojekt utan mer som ett samverkansprojekt med olika aktörer, 

då det är staden Umeå som fyller år. En möjlighet att engagera sig för 

Umeås befolkning, förenings och näringsliv är en viktig faktor i det 

kommande planeringsarbetet. Olika samverkansmodeller kan utvecklas i 

dialog med Umeborna. Utgångspunkten är att blicka mot framtiden, det 

innovativa Umeå med fokus på hållbarhet, demokrati och en 

framtidshälsning från Umeåborna. Det historiska perspektivet skall även 

lyftas in i utformningen av jubileumsåret. Umeås historia finns i 

älvslandskapet och har hög prioritet i utveckling av jubileumsåret.  

 

Jubileumskommitténs inriktning för jubileumsåret har följande 

temaområden: 

 

- Älvslandskapet 

- Blicka mot framtiden som ny teknik, innovation mm 

- Cirkulär ekonomi och hållbarhet 

- Samordning med civilsamhället 

- Demokrati 

- En framtids hälsning 

- Det är staden Umeå som fyller år. 

- Lyfta in det historiska perspektivet 

 



Sida 34 av 103 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-12-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Syftet med en stadsfest är givetvis firandet av 400 år och utfärdandet av 

stadsprivilegier, en upplevelse för umeåborna och besökare samt att 

umeborna upplever stolthet och en ökad sammanhållning. Det är givetvis 

även bra för besöksnäringen. Samarbete bör ske med Visit Umeå i 

genomförandet av stadsfest. 

 

Umeås historia kan lyftas med olika kommunikationsinsatser som texter, 

foto och filmat material. Några exempel: Människorna, platserna, krigen, 

branden, industrierna, samiska mm. Västerbottens museum planerar även 

en utställning om Umeå som tar utgångspunkt från Umeå 4000 år. Vasa 

som är Umeås närmaste stad, vilket även tillhörde Sverige fram till 1809 är 

en del av Umeås historia och betydelsen av handel och kommunikation 

över Kvarken bör lyftas i projektet. 

 

Kommunens organisation skall ses som en beställare av tjänster. 

Organisationen skall vara minimalistisk. En projektledare anställs som 

samordnar och koordinerar insatser, både externt och internt. 

Kommunikationsinsatser bör kunna lösas internt i kommunen. 

 

Interna resurser kan nyttjas inom befintliga kommunala verksamheter i 

programuppbyggnad och arrangemang, tex kultur och fritidsförvaltning, 

gator och parker, samhällsbyggnad, kommunikation och näringsliv. 

Bildandet av en referensgrupps under 2021 blir en viktig input för 

uppbyggnaden av jubileumsåret 2022. Kommunen som organisatör bör 

bidra med viss marknadsföring, tex del i aktivitetskalender, hemsida, 

sociala medier m.m. 

 

För att känna delaktighet i jubileumsprogrammet bör kommunen avsätta 

medel till ett förstärkt föreningsstöd vid ett antal arrangemang som ingår i 

jubileumsåret som då kan sökas via föreningsbyrån/utvecklingsstöd. Stödet 

kan även riktas för att stimulera deltagande från kommundelar och byar. 

 

Ett bestående landmärke av något slag bör processas över tid och fånga 

upp idéer från Umeåbor, förvaltning, näringsliv, civilsamhället mm. Den 

flyttbara containern kan vara en möjlighet att fånga upp synpunkter 

gällande input till kommande landmärke. Utredarens bedömning är också 
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att titta på vad som ligger i den kommunala planeringsprocessen, tex 

nordspetsen på Ön som ett exempel. 

 

Ett ekonomiskt tillskott behövs för att anställa en projektledare, 

genomförande av en stadsfest, kommunikativa insatser samt för visst stöd 

till programverksamhet. Kommunstyrelsen bör därför avsätta medel för 

planering, genomförande och utvärdering för åren 2021 och 2022 enligt 

utredningsförslaget. Förslag på finansiering med totalt 4 Mkr, fördelas 

under projekttiden med ca 1 Mkr år 2021 och ca 3 Mkr år 2022. 

 

Jubileumskommittén beslutade 2020-11-16 att godkänna förstudien och 

föreslår fullmäktige att besluta om föreslagna attsatser i förstudien. 

Beslutsunderlag 

Förstudie 

Förslag till kommunikationsplan 

Beredningsansvariga 

Dan Vähä 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från näringslivs- och 

arbetsutskottet. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Marie-Louise Rönnmark, Anders Ågren, Patrik 
Brännberg, Sven-Olov Edvinsson, Veronica Kerr, Petter Nilsson, Fredrik 
Elgh, Jan-Olov Carlsson, Nils Seye Larsen och Peder Westerberg.  
 
Yrkanden 
Marie-Louise Rönnmark (S), Anders Ågren (M), Patrik Brännberg (AP), 
Sven-Olov Edvinsson (C), Veronica Kerr (KD), Petter Nilsson (SD), Fredrik 
Elgh (C), Jan-Olov Carlsson (V), Nils Seye Larsen (MP) och Peder 
Westerberg (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 



Sida 36 av 103 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-12-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden 

Direktörer och förvaltningschefer 
Dan Vähä  
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§ 230 

Diarienr: KS-2020/00355 

Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–

2030 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa ”Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–2030” 

enligt kulturnämndens förslag i bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har på uppdrag från kommunfullmäktige tagit fram ett 

förslag till kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020-2030. Förslaget 

har remitterats till ett sjuttiotal berörda representanter för kulturlivet 

varpå ett 20-tal valt att svara och synpunkter har inarbetats i förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens protokoll 2020-11-25, § 59 

Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–2030. 

Moderaternas förslag till kulturpolitiskt program. 

Sverigedemokraternas förslag till kulturpolitiskt program. 

Arbetarpartiets förslag till kulturpolitiskt program. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till Moderaternas förslag till kulturpolitiskt 
program. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Anders Ågrens förslag om bifall till 

Moderaternas förslag till kulturpolitiskt program. Ordföranden konstaterar 

att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Ågren (M) – bifall till Moderaternas förslag till kulturpolitiskt 
program. 
Christina Sjödin (SD) – bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
kulturpolitiska program 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till Moderaternas förslag till kulturpolitiska program mot bifall till 
Sverigedemokraternas förslag till kulturpolitiska program.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Anders Ågren (M) och Christina Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Kjerstin Widman, Ali Yasin Dahir, Petter Nilsson, Davis 
Kaza, Fredrik Elgh, Veronica Kerr, Gudrun Nordborg, Tomas Wennström, 
Peder Westerberg, Peter Vigren, Patrik Brännberg, Nils Seye Larsen och 
Andreas Lundgren.   
 
Yrkanden 
Ali Yasin Dahir (S), Fredrik Elgh (C), Veronica Kerr (KD), Gudrun Nordborg 
(V), Tomas Wennström (S), Peder Westerberg (L), Peter Vigren (S), Nils 
Seye Larsen (MP) och Andreas Lundgren (S) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kjerstin Widman (M) – Bifall till Moderaternas förslag till kulturpolitiska 
program. 
 
Petter Nilsson (SD) – Bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
kulturpolitiska program. 
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Davis Kaza (AP) – Bifall till Arbetarpartiets förslag till kulturpolitiska 
program. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall till kommunstyrelsens förslag mot Moderaternas 
förslag mot Sverigedemokraternas förslag mot Arbetarpartiets förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden   
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§ 231 
Diarienr: KS-2020/00362 

Ny delägare i VAKIN – Nordmalings kommun 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna bilagda aktieöverlåtaravtal. 

 
Ärendebeskrivning  
I Maj 2020 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun att godkänna 

att Nordmalings kommuns anläggningsbolag, Nordmaling vatten och avfall 

(NORDVA) blir delägare i VAKIN genom att VAKIN överlåter 5% av aktierna i 

VAKIN till NORDVA, fullmäktige fastställde även bolagsordning för VAKIN. 

Detta under förutsättning att fullmäktige i Nordmaling och Vindeln gav sitt 

godkännande. Kommunfullmäktige i Nordmaling har godkänt detta den 22 

juni 2020 och fullmäktige i Vindeln den 23 juni 2020. Umeå kommuns 

fullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att förbereda och besluta om 

erforderliga avtal och handlingar i huvudsaklig överensstämmande med de 

handlingar som presenterades för fullmäktige.  

 

I bifogat aktieägaravtal har vissa justeringar skett dessa är gulmarkerade 

och främst av redaktionell betydelse.  

 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag från styrelsemöte i UKF 2020-09-11  

Aktieägaravtal för VAKIN  

Aktieöverlåtelseavtal  

 
Beredningsansvariga 
Tomas Blomqvist, vd Vakin  
Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist  
 

Kommunstyrelsens beslutsordning  
Kommunstyrelsen beslutar enligt Umeå kommunföretags förslag.  
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet ska skickas till  
Umeå Kommun företag  
VAKIN 
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§ 232 
Diarienr: KS-2016/00522 

Motion 24/2016: Samverka med den andra 

hälftenägaren till Väven i Umeå AB för att kvitta 

hyror; Petter Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att motion 24/2016: Samverka med den andra hälftenägaren till Väven i 

Umeå AB för att kvitta hyror avslås i enlighet med stadsledningskontorets 

anförande. 

 

Särskilt uttalande 
Patrik Brännberg (AP) – Deltar inte i beslutet.  

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2016 yrkar Petter Nilsson (SD) med 

syfte att spara pengar för kommunen: 

 

att kommunen åläggs att samverka med den andra hälftenägaren till Väven 

AB för att så långt som möjligt ”kvitta” hyror mot vinst för att undvika att 

betala vinstskatt i onödan. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

I samband med att kommunen ingick ett samarbete med en extern aktör 

för att genomföra Vävenprojektet tecknades ett 25-årigt hyresavtal. Det 

går inte att säga upp avtalet under avtalstiden utan den enda möjligheten 

att ändra hyran är att hyresgästen och hyresvärden är ense, alternativt, 

vilket är det som motionären åsyftar, att ägarna av bolaget är överens och 

ger direktiv till styrelsen att hyran skall omförhandlas. Beslut om hyran 

ligger dock inom styrelsen att besluta. Varje bedömning i ett bolag måste 

göras utifrån marknadsmässiga villkor, gällande lagstiftning och företagets 

bästa.  
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Frågan som motionären anför är således ingen fråga för kommun-

fullmäktige, utan en fråga för styrelsen i Väven AB. Kommunfullmäktige 

styr via sina ägardirektiv, i detta fall är dock kommunen endast 

hälftenägare, dvs har ett begränsat inflytande. 

Beslutsunderlag 

Motion 24/2016: Samverka med den andra hälftenägaren till Väven i Umeå 

AB för att kvitta hyror 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

 

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

motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Petter Nilsson, Daniell Andersson, Patrik Brännberg, 
Hans Lindberg, Mattias Larsson och Anders Sellström. 
 
Yrkanden 
Daniell Andersson (V), Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C) och Anders 
Sellström (KD) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Petter Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Särskilt uttalande 
Patrik Brännberg (AP) – Deltar inte i beslutet.  
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
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§ 233 

Diarienr: KS-2017/00140 

Motion 7/2017: Bygg Socialtjänstens Hus; Ulrika 

Edman (V) och Lasse Jacobson (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 7/2017: Bygg Socialtjänstens hus.  

 

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

att bifalla att-sats 2. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2017 

yrkar Vänsterpartiet: 

• att kvarteret Siv behålls i kommunal ägo och vigs till ett 
Socialtjänstens Hus/Samverkanshus. 

• att utreda möjligheterna för ett centrumnära Socialtjänstens Hus. 
 

Sedan motionen väcktes har näringslivs- och planeringsutskottet 2018-01-
09 beslutat att fastigheten Siv 1 ska behållas i kommunal ägo för 
utbildningsverksamhet. Den markanvisningsprocess av fastigheten som 
pågick avbröts därmed. Det är ett beslut som alltså går i linje med en del av 
motionens avsikt. 
 
För närvarande pågår det en process för hyra mer yta för Socialtjänstens 

hus i kvarteret Vale utifrån verksamhetens behov. En ansökan om en ny 

detaljplan för ändrad användning av lokalerna i en del av fastigheten har 

inkommit från fastighetsägaren. 

 
Individ- och familjenämnden har yttrat sig i samråd med fastighet 2017. 

Beslutsunderlag 

Motion 7/2017: Bygg Socialtjänstens hus 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden §164 2017 
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Yttrande individ- och familjenämnden § 164 2017 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

Åsa Zackrisson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till att-sats 2. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

om bifall till att-sats 2. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) - bifall till andra att-satsen 

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

avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till Bore Skölds 

yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Ulrika Edman, Igor Jonsson, Lasse Jacobson, Andreas 
Lundgren, Mattias Larsson, Lena Karlsson Engman och Hans Lindberg. 
 
  



Sida 46 av 103 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-12-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Yrkanden 
Igor Jonsson (M), Mattias Larsson (C) och Lena Karlsson Engman (S) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Ulrika Edman (V) – Bifall till motionens andra att-sats. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionens andra att-sats. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag (att avslå motionen). 
 

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

att bifalla att-sats 2. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden  
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§ 234 
Diarienr: KS-2017/01044 

Motion 47/2017: Upphandlingar mot sexuella 

trakasserier; Saašha Metsärantala (FI) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motion 47/2017: Upphandlingar mot sexuella trakasserier avslås i 

enlighet med stadsledningskontorets anförande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2017-12-17 yrkar Saašha 

Metsärantala (FI): 

 

att Umeå kommun uttrycker sin avsikt att hjälpa sina leverantörer att 

effektivt motverka sexuella trakasserier. 

 

att Umeå kommun utreder möjligheterna att i varje förfrågningsunderlag 

vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ställa krav på 

presumtiva leverantörer så att de till sina anbud skall bifoga en 

dokumentation över sitt arbete mot sexuella trakasserier. 

 

att Umeå kommun ger i uppdrag åt jämställdhetsutskottet att minst en 

gång per år formulera alternativt uppdatera en kravlista som skall bifogas 

varje förfrågningsunderlag. 

 

att Umeå kommun ger i uppdrag åt jämställdhetsutskottet att granska den 

dokumentation av arbetet mot sexuella trakasserier som bifogas varje 

anbud enligt andra att-satsen. 

 

att Umeå kommun på sikt utvidgar och anpassar ovanstående till att även 

omfatta avtal enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och idéburet 

offentligt partnerskap (IOP). 
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Stadsledningskontorets anförande:  

Som framgår av denna motion så är det viktigt att genom väl genomtänkta 

upphandlingsunderlag så som ska krav och avtalsvillkor bidrar till ett 

rättvisare, tryggare och mer hållbart samhälle i Umeå kommun.  

 

Idag finns upprättade rutiner i syfte att kvalitetssäkra de leverantörer som 

lämnar anbud till Umeå kommun. Vid varje upphandlingstillfälle ställs krav i 

upphandlingen kopplade till meddelarfrihet och missförhållanden, 

diskriminering, arbetsrättsliga villkor, sociala och etiska krav. Nedan 

beskrivs tre av dessa krav som ger visst stöd i att mot- och påverka 

uppkomst av sexuella trakasserier och sexuellt våld. 

 

Meddelarfrihet och missförhållanden 

Personal som är anställd hos säljaren (leverantören) ska omfattas av 

samma meddelarfrihet som gäller för offentligt anställda. Detta innebär en 

rätt för personalen att ge information till media om informationen rör 

själva verksamhetens innehåll och är av allmänt intresse. Vidare innebär 

meddelarfriheten ett efterforskningsförbud för arbetsgivaren. 

 

Personalen har skyldighet att meddela köparen (kommunen) om 

missförhållanden finns eller uppkommer i verksamheten. Säljaren får ej 

efterforska och/eller bestraffa personal som lämnar information till 

köparen. Det åligger säljaren (leverantören) att informera berörd personal 

om dennes skyldighet. 

 

Diskriminering 

Säljaren (leverantören) eller underleverantör som denna anlitar, får inte i 

sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller av 

sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande.  

Beslutsunderlag 

Motion 47/2017: Upphandlingar mot sexuella trakasserier 

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson, upphandlingschef 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå 

motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 235 
Diarienr: KS-2018/00400 

Motion 16/2018: Inför Skatteschyst; Saašha 

Metsärantala (FI) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 16/2018: Inför Skatteschyst i Umeå enligt 

stadsledningskontorets anförande nedan. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2018-05-05 yrkar Saašha 

Metsärantala (FI): 

 

att Umeå kommun undersöker möjligheten att (med inspiration från 

Uppsala kommun) införa en rutinmässigt aktiv kontroll av sina leverantörer 

som går ut på att (bland annat) begära utökade uppgifter från 

Skatteverket. 

 

att Umeå kommun agerar förebyggande genom att utöka informationen till 

både presumtiva och nuvarande leverantörer så att upplysningar om 

kommunens rutinmässiga kontroll (enligt den första att-satsen) inkluderas. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

Som framgår av denna motion så är det viktigt att alla företag, varje 

myndighet och organisation skall ta ett socialt ansvar i sin verksamhet och 

sitt agerande, för att främja en jämställd, fredlig, rättvis och miljövänlig 

samhällsutveckling. Skattefusk och andra former av skatteflykt bör därför 

motverkas. Idag finns redan upprättade rutiner i syfte att kvalitetssäkra de 

leverantörer som lämnar anbud till Umeå kommun.  

 

Vid varje upphandlingstillfälle sker rutinmässiga kontroller:  

- Insamlande av uppgifter från Skatteverket och i vissa fall 
kronofogdemyndighet 
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- Samt bedömning och utvärdering av leverantörens ekonomiska och 
tekniska förmåga i syfte att fullfölja avtalsuppfyllande  

 

Inför varje avtalsstart sker: 

- Avtalsgenomgång för att belysa avtalsinnehåll och förhållningssätt 
mellan kommunen och leverantören/er. 

 

 Under pågående avtalsperiod genomförs: 

- Uppföljning och revisioner för att kontrollera leverantörens 
fortsatta ekonomiska och tekniska förmåga 

 

Efter avtalsperioden genomförs: 

- Analys av avtalets uppfyllande och resultatet i syfte att ta lärdom 
och erfarenheter inför kommande upphandling/ar 

 

För övrigt kan nämnas att Umeå kommun i sina upphandlingsunderlag 

ställer relevanta krav för att främja en jämställd, fredlig, rättvis och 

miljövänlig samhällsutveckling där så krävs. Dessa baseras på kommunens 

policys, riktlinjer och mål. 

Beslutsunderlag 

Motion 16/2018: Inför Skatteschyst 

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson, upphandlingschef 

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

motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
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§ 236 

Diarienr: KS-2018/00709 

Motion 36/2018: Vidareutveckla kvinnohistoriska 

museum; Saašha Metsärantala (FI) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 36/2018: Vidareutveckla kvinnohistoriskt museum i 

enlighet med kulturnämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2018 

yrkar feministiskt initiativ: 

• att Umeå kommun utreder möjligheten att vidareutveckla 
kvinnohistoriskt museum för att uppnå utvidgade öppettider samt 
en större utställningsyta och utrymme för arkiv. 

 

Kulturnämnden anför i sitt yttrande; att frigöra ytterligare utrymme för 

museets verksamhet i Väven låter sig inte göras utan att det blir på andra 

verksamheters bekostnad. Museet har sedan motionen ställdes gjort 

omfattande ombyggnationer för att effektivisera användandet av sina 

lokaler och därmed utveckla verksamheten. Museet har också anpassat 

sina öppettider för att bättre svara mot besökarnas behov. Kvinnohistoriskt 

museum är sedan starten dimensionerat för att vara ett museum utan 

samlingar, vilket inrättandet av ett resurs- och utrymmeskrävande arkiv 

vore ett avsteg ifrån. 

 

Jämställdhetsutskottet delar motionärens uppfattning om vikten av ett 

museum med fokus på kön och makt och Kvinnohistoriskt Museum som ett 

viktigt besöksmål i kommunen. I övrigt delar utskottet det yttrande som 

antagits av kulturnämnden och föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 
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Beslutsunderlag 

Motion 36/2018: Vidareutveckla kvinnohistoriskt museum 

Protokollsutdrag kulturnämnden 2020 §8 

Protokollsutdrag jämställdhetsutskottet 2020 §9 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

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

motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Kulturnämnden 

Jämställdhetsutskottet   
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§ 237 
Diarienr: KS-2018/00757 

Motion 39/2018: Solpaneler på ishallen; Nasser 

Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och 

Morgan Flank (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 39/2018: Solpaneler på ishallen i enlighet med tekniska 

nämndens yttrande. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2018 yrkar 

miljöpartiet: 

• att Umeå kommun installerar solpaneler på ishallen A3 arena. 
• Att Umeå kommun öronmärker eventuellt försäljning av 

överskottsel från solpaneler till barn- och ungdomsverksamheter 
inom idrottsrörelsen. 

 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och 

skriver följande i sitt yttrande: 

 

Enligt tekniska anvisningar, version 2020:1, utreder Fastighet alltid vid 

nyproduktion om installation av solceller där det är tekniskt och 

ekonomiskt möjligt. När det gäller befintliga fastigheter görs det 

bedömning utifrån tekniska förutsättningar om installationen är möjligt. 

Avsättningsmässigt är A3 Arena ett bra objekt för solceller, då hög 

elanvändning finns den årstid solceller går att nyttja, dock är 

takkonstruktionen ur ett hållfastighetsperspektiv inte lämplig för solceller. 

Fastighet kommer att utreda möjligheten för installation av solceller på 

Arenas fasader men i dagsläget är det för tidigt att fatta beslut om att 

genomföra detta. 
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Fastighet har utrett möjligheten för installation av solceller på 

idrottsanläggning Nolia. Även här är inte takkonstruktionen lämplig för 

installation av solceller däremot är installation på fasaderna möjligt att 

genomföra. 

Beslutsunderlag 

Motion 39/2018: Solpaneler på ishallen; Nasser Mosleh, Mia Winroth, 

Gabriel Farrysson och Morgan Flank, (MP) 

Tekniska nämndens yttrande 2020 §7 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

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

motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Nils Seye Larsen (MP) – bifall till motionen 

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

avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Nils Seye Larsen, Anna-Karin Sjölander, Petter Nilsson, 
Lena Karlsson Engman och Andreas Sjögren. 
 
Yrkanden 
Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till motionen. 
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Anna-Karin Sjölander (C), Petter Nilsson (SD), Lena Karlsson Engman (S) 
och Andreas Sjögren (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden   
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§ 238 
Diarienr: KS-2018/00968 

Motion 50/2018 Avskaffa delade turer; Ulrika 

Edman och Åsa Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-01-25. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2019 

yrkar Vänsterpartiet: 

• att delade turer inte ska få förekomma inom den kommunala 
äldreomsorgen 

• att ta fram en plan för bemanning, schemaläggning och 
finansierings så att delade turer upphört innan utgången av 2019. 

Beslutsunderlag 

Motion 50/2018 Avskaffa delade turer 

Protokollsutdrag äldrenämnden 2019 §23 

Äldrenämndens yttrande 2019-02-15 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 §10 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

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

om bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Särskilt uttalande 

Peder Westerberg (L) deltar inte i beslutet. 

 

Reservation 

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

motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen 

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

avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Åsa Bäckström (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall till 

motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-01-25. 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden 

Jämställdhetsutskottet 

Motionärerna   
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§ 239 
Diarienr: KS-2019/00211 

Motion 8/2019: Avsluta samarbetet med Fairtrade; 

Madelene Nord (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-01-25. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2019 yrkar 

Moderaterna: 

• att Umeå kommun säger upp avtalet med Fairtrade 

• att Umeå kommun inte särbehandlar Fairtrade vid inköp och 
upphandling utan behandlar det som vilket annat varumärke som 
helst. 

 

Motionen har gått på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden och 

jämställdhetsutskottet. De har båda föreslagit avslag till motionen i sina 

yttranden. 

Beslutsunderlag 

Motion 8/2019 Avsluta samarbetet med Fairtrade 

Miljö och hälsoskyddsnämndens yttrande 2019 § 116 

Bilaga till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019 § 116 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 § 27 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
 
Bore Sköld (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 
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Propositionsordning som godkänns 

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

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) med instämmande av Peder Westerberg (L) och 

Veronica Kerr (KD) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) - med instämmande av Mattias Larsson (C) – bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-01-25. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
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§ 240 
Diarienr: KS-2019/00738 

Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn Kjellsson 

och Marianne Normark (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-01-25. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019 

yrkar liberalerna 

• att Umeå kommun utreder förutsättningarna för att etablera 
regnbågsboenden, i form av hela boenden eller delar av boenden 
eller likvärdiga alternativ, inom äldreomsorgen och individ- och 
familjeomsorgen (LSS). 

• att Umeå kommun tillser att alla anställda inom 
omsorgsverksamhet har kunskap om och förståelse för HBTQ-
personer. 

 

Individ – och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens 

första att-sats avslås och att motionens andra att-sats anses vara besvarad. 

Äldrenämnden och jämställdhetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige 

avslår motionens första att-sats och bifaller motionens andra att-sats. 

 

Den som är äldre och HBTQ-person, eller funktionsnedsatt och HBTQ-

person har precis som alla andra rätt till en omsorg fri från diskriminering, 

kränkningar, förutfattade meningar och bristande kompetens. För att 

minska risken för brister i bemötande av HBTQ-personer inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen är det precis som motionen lyfter fram viktigt att 

se till att personalen inom omsorgen har kunskap om och förståelse för 

HBTQ-personer. I brukarens genomförandeplan ska personens individuella 

behov respekteras och levnadsberättelsen tas tillvara för att skapa en god 

omsorg och ett gott bemötande. 
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Kunskap om HBTQ är sedan några år tillbaka en del av den utbildning som 

ges till kommunens nya chefer inom funktionshinderomsorgen liksom i 

utbildningen som ges till kommunens nya chefer inom äldreomsorgen. 

Även i introduktionsutbildningen för nya medarbetare inom 

funktionshinderomsorgen ingår HBTQ-kompetens. I dagsläget ingår det 

inte i äldreomsorgens basutbildning för nya medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Motion 21/2019: Regnbågsboenden  
Äldrenämndens yttrande motion 21/2019  
Protokollsutdrag äldrenämnden 2019 §94  
Individ- och familjenämndens yttrande motion 21/2019  
Protokollsutdrag individ- och familjenämnden §256 

Protokollsutdrag jämställdhetsutskottet 2020 §1 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V), Peder Westerberg (L) och Mattias Larsson (C) – Bifall till 
motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionens 
första att-sats och att bifalla motionens andra att-sats). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionens första att-sats och 

att bifalla motionens andra att-sats) mot bifall till motionen. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag. Votering begärs. 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

Nej-röst för bifall till motionen. 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S), ordförande X   

Anders Ågren (M) X   

Janet Ågren (S) X   
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Tomas Wennström (S) X   

Mattias Larsson (C)  X  

Peder Westerberg (L)  X  

Bore Sköld (V)  X  

Summa 4 3  

 

Med fyra ja-röster mot tre nej-röster beslutar näringslivs- och 

arbetsutskottet att bifalla tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionens 

första att-sats och att bifalla motionens andra att-sats. 

 

Reservation 
Peder Westerberg (L) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 
Peder Westerberg (L) med instämmande av Åsa Bäckström (V) och 
Mattias Larsson (C) – bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens 
första att-sats och bifalla motionens andra att-sats. 
 
Reservation 
Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om bifall till motionen. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-01-25. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden 

Jämställdhetsutskottet 
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§ 241 
Diarienr: KS-2020/00327 

Motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt 

Umeå; Ulrika Edman, Lennart Arvidsson, Åsa 

Bäckström, Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-01-25. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-05-25 yrkar Vänsterpartiet: 

 

• att personalnämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för hur 
omfattande den lönemässiga värdediskrimineringen är i Umeå kommun 

• att personalnämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda 
fackförbund, arbeta fram en strategi för att komma tillrätta med denna 
värdediskriminering inom kommunen 

• att de två utredningsuppdragen ingår som en angelägen del i det vi 
kallat för Gender budgeting. 

 

Personalnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. (se protokollsutdrag 2020-

09-15, § 24.) 

Beslutsunderlag 

Personalnämnden protokoll 2020-09-15, § 24. 

Motionen. 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen besvarad mot Skölds 

(V) förslag om bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen 

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

anse motionen besvarad) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget att bifalla 

motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-01-25. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 242 
Diarienr: KS-2020/00533 

Fyllnadsval: nämndeman i Umeå tingsrätt; 

Mohammad Mukahhal (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse Bassam Achour (S). 

Ärendebeskrivning 

Tingsrätten i Umeå har beviljat Mohammad Mukahhal (S) begärt 

entledigande från uppdraget som nämndeman. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Umeå tingsrätt 

Bassam Achour 

Lönesupport 
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§ 243 
Diarienr: KS-2020/00584 

Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt Nora 

Tabbouche (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse Mirja Kinnunen (S). 

Ärendebeskrivning 

Tingsrätten i Umeå har beviljat Nora Tabbouche (S) begärt entledigande 

från uppdraget som nämndeman. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Umeå tingsrätt 

Mirja Kinnunen 

Lönesupport 
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§ 244 
Diarienr: KS-2020/00728 

Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt Mariam 

Salem (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse Pia Asplund (MP). 

Ärendebeskrivning 

Mariam Salem (MP) har av Umeå tingsrätt på egen begäran entledigats 

från uppdraget som nämndeman. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Pia Asplund 

Umeå tingsrätt 

Lönesupport 
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§ 245 
Diarienr: KS-2020/00893 

Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt Åsa 

Johansson (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse Sofia Bergqvist (M). 

Ärendebeskrivning 

Åsa Johansson har på egen begäran av Umeå tingsrätt entledigats från sitt 

uppdrag som nämndeman. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Sofia Bergqvist 

Umeå tingsrätt 

Lönesupport 
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§ 246 
Diarienr: KS-2020/00902 

Avsägelse: Ledamot i Kvarken Link AB Anders Ågren 

(M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Anders Ågren (M) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i styrelsen för Kvarken Link AB. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedning 

 

att till ledamot i styrelsen för Kvarken Link AB utse Mattias Larsson (C). 

Ärendebeskrivning 

Anders Ågren har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

Kvarken Link AB. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Anders Ågren  

Mattias Larsson 

Umeå kommunföretag   
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§ 247 
Diarienr: KS-2020/00928 

Avsägelse: Ersättare i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden Alice Nikmanesh (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Alice Nikmanesh (MP) begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utse 

Natalie Akyol (MP). 

Ärendebeskrivning 

Alice Nikmanesh (MP) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Alice Nikmanesh 

Natalie Akyol 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben   
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§ 248 
Diarienr: KS-2020/00934 

Avsägelse: Ledamot i äldrenämnden Dan-Ove 

Willman ((MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Dan-Ove Willman (MP) begärt entledigande från uppdraget 

som ledamot i äldrenämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i äldrenämnden utse ersättare Lennart Frostesjö (MP) 

 

att till ny ersättare utse Jasmine Camara Johansson (MP). 

Ärendebeskrivning 

Dan-Ove Willman (MP) har begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i äldrenämnden 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Dan-Ove Willman 

Lennart Frostesjö 

Jasmine Camara Johansson 

Äldrenämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben   
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§ 249 
Diarienr: KS-2020/00814 

Avsägelse: Ledamot i för- och grundskolenämnden, 

kommunstyrelsen och styrelsen för Umeå 

Kommunföretag AB Ulrika Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

ledamot i kommunstyrelsen, för- och grundskolenämnden samt i 

styrelsen för Umeå kommunföretag AB.  

 

att konstatera att beviljad avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen per 

automatik medför att uppdrag i kommunstyrelsens utskott; Ledamot i 

näringslivs- och arbetsutskottet samt ersättare i planeringsutskottet 

upphör. 

Ärendebeskrivning 

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

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Edman 

För- och grundskolenämnden 

Kommunstyrelsen 

Umeå kommunföretag 

Lönesupport 

Peter Bergman   
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§ 250 
Diarienr: KS-2020/00901 

Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige Olof 

Kristmansson (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Olof Kristmansson (AP) begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Olof Kristmansson (AP) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Olof Kristmansson 

Länsstyrelsen 

Lönesupport 
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§ 251 
Diarienr: KS-2020/00017 

Anmälningsärenden 2020-12-21 

Nämndernas uppdragsplaner 

Diarienummer: KS-2020/00862 

Inkomna motioner 

Motion 41/2020: Inför språktest vid anställning av personal inom 

hemtjänst och äldreomsorg; Igor Jonsson (M) Diarienummer KS-

2020/00915 

 

Motion 40/2020: Använd auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns våld 

mot kvinnor; Alice Fatma Nikmanesh och Mariam Salem (MP) 

Diarienummer KS-2020/00906 

 

Motion 39/2020: Försök med betyg från årskurs 4; Lena Riedl (M) 

Diarienummer KS-2020/00856 

 

Motion 38/2020: Anlita logopeder i äldreomsorgen; Veronica Kerr (KD), 

Marianne Normark (L), Sven-Olov Edvinsson (C) och Elmer Eriksson (M) 

Diarienummer KS-2020/00853 

 

Motion 37/2020: Anställ hållbarhetsstrateger till Upphandlingsbyrån; 

Åsa Bäckström och Bore sköld (V) Diarienummer KS-2020/00852 

 

Motion 36/2020: Gratischeck till familjerådgivningen och en ökad 

tillgänglighet; Veronica Kerr och Birgitta Nordvall (KD) Diarienummer KS-

2020/00851 

 

Motion 35/2020: Polisanmäl alla brott i skolan; Lena Riedl (M) 

Diarienummer KS-2020/00839 

 

Motion 34/2020: Inför en personalpolitisk fond; Lennart Arvidsson och 

Rebecca Sellstedt (V) Diarienummer KS-2020/00838 
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Motion 33/2020: Stärkt belysning Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert, Petter 

Nilsson (SD) Diarienummer KS-2020/00826 

 

Motion 32/2020: Utarbeta en utvecklingsplan för grönomårdet nedströms 

Backens kyrka; Jan Hägglund och Davis Kaza (AP) Diarienummer KS-

2020/00801 

 

Motion 31/2020: Hamrinsberget, ett besöks- och utflyktsmål; Jan Hägglund 

och Davis Kaza (AP) Diarienummer KS-2020/00800 

Beslut 

 

Vakin 

Avfallstaxa 2021-01-01  

 

Länsstyrelsen i Västerbotten 

Ny röstsammanräkning i kommunfullmäktige 

Avgående ledamot: Jan Hägglund (AP) 

Ny ledamot Davis Kaza (AP) 

Ny ersättare Olof Kristmansson (AP) 

Revisionsrapporter 

Granskning av efterlevnad av Dataskyddsförordningen GDPR Diarienummer 

KS-2020/00867 

 

Granskning myndighetsutövning inom LSS och SoL. Diarienummer KS-

2020/00871. 

 

Inspektion av Överförmyndarverksamheten 
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§ 252 
Diarienr: KS-2020/00732 

Interpellation: Allt fler bortförda barn och 

ungdomar p.g.a. hedersförtryck under pandemin – 

hur är situationen i Umeå? Anders Ågren (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med anledning av pandemin endast behandla interpellationen 

skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Anders Ågren (M) har inkommit med en interpellation till för- och 

grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens ordförande Peter Vigren (S). 

 

Allt fler bortförda barn och ungdomar p.g.a. hedersförtryck under 

pandemin – hur är situationen i Umeå? 

För de allra flesta i Sverige präglades sommaren 2020 av färre resor 

utomlands. Men för barn drabbade av hedersförtryck så har resorna istället 

dubblats i antal. Detta framgår av en artikel i Expressen/Kvällsposten 

(6/10). Många har nog utgått ifrån att det blivit svårare att föra barn 

utomlands under corona, och då är det viktigt att påtala att det inte alltid 

stämmer. Detta enligt Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat 

våld och förtryck 

 

Citat ur tidningen: ”Det kan handla om tvångsgifte, könsstympning eller 

resor i uppfostringssyfte. Exakt vad ökningen beror på går ännu inte att 

säga, men att det skett en kraftig ökning är i alla fall tydligt. 

 

– En del föräldrar har under coronaperioden hållit sina barn hemma av 

omsorg. Andra har skyllt på corona till skolan för att kunna föra ett barn ut 

ur landet. Till barnet kanske man säger att man ska hälsa på mormor som 

är sjuk, när det egentligen handlar om en äktenskapsresa. Eller så säger 
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man att mormors sista önskan är att se sitt barnbarn i en brudklänning, 

säger Christina Malmqvist, sakkunnig på Nationella kompetensteamet.” 

 

Mörkertalet för barn som förts ut ur landet bedöms på nationell nivå vara 

stort – det finns ingen samlad statistik hos polisen, kommunerna eller 

socialtjänsten. Bara 13 procent av kommunerna förde statistik över 

bortförda barn, enligt uppgifter från förra året. I november 2019 

diskuterade vi även denna fråga i Umeå fullmäktige, efter en interpellation 

av Jan Hägglund från Arbetarpartiet. 

 

Frågan är viktig, och vi måste göra allt för att motverka att detta sker i 

Umeå. Den 1 juni i år implementerades för övrigt en ny lagstiftning om 

utreseförbud, i syfte att skydda barn som riskerar att utsättas för 

könsstympning eller barnäktenskap. 

 

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

grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens ordförande Peter Vigren (S): 

 

1. Hur ser läget ut i Umeå vid höstterminen 2020? Saknas det några elever 
i grundskolan respektive gymnasiet? 

2. När skolan misstänker att det kan röra sig om hedersrelaterad 
problematik, så görs en anmälan till socialtjänsten. Hur många sådana 
anmälningar har gjorts i Umeå detta år?   

 

För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Peter Vigren (S) 

lämnar följande skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1 
Att det saknas elever kopplat till skolpliktsbevakningen är inte samma sak 

som att eleverna är bortförda på grund av hedersförtryck. Men den siffra 

kommunen kan redogöra för är den skolpliktsbevakning kommunen 

genomför kopplat till folkbokföringen enligt gällande lagstiftning.  

 

Grundskolan har beslutade riktlinjer och rutiner för hantering av 

skolfrånvaro och skolplikt. Skolpliktsbevakning pågår aktivt under hela året 
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eftersom det hela tiden sker in och utflyttning och förändringar i 

folkbokföringsregistret.  

 

Den 16 oktober pågick skolpliktbevakning på 83 elever i grundskolan. 13 av 

dessa elever vistas varaktigt utomlands på skola som vårdnadshavarna 

angett i anmälan. 24 av dessa elever har skolpliktsbevakaren fått kontakt 

med vårdnadshavarna men där inte fullständiga uppgifter i anmälan 

lämnats av vårdnadshavarna. 46 av dessa elever är utan skolvistelse och 

där ej kontakt med vårdnadshavarna kunnat nås. En majoritet (55%) av 

skolpliktsbevakade elever tillhör förskoleklass och lågstadiet, 35% åk4-6 

och 20% åk7-9. Antalet skolpliktsbevakade elever har minskat något 

senaste året och indikerar därmed inte på att denna siffra skulle ha 

påverkats av pandemin. 

 

I flertalet av dessa ärenden handlar det om elever som har flyttat till andra 

kommuner eller andra länder och börjat skola där men där vårdnadshavare 

inte anmält flytt eller där folkbokföring inte ändrats i Skatteverkets 

folkbokföringsregister. En del vårdnadshavare har inte kännedom att de vid 

flytt ska anmäla detta till Skatteverket och att de ska anmäla det till den 

skola de lämnar. Utifrån tidigare års skolpliktsbevakning är det sannolikt 

fallet i en stor del av de bevakningar som görs för närvarande. 

 

På gymnasiet finns i dagsläget inga elever som har placering på något 

program som saknas. Elever som har en placering på något program och 

som inte dyker upp eftersöks och KAA kontaktas för fortsatt kontakt med 

ungdomen. 

 

De fristående huvudmännen, och kommunala skolor i andra kommuner i 

Umeå där vi har inskrivna elever boende i Umeå kommun, är ansvariga för 

att följa elevernas närvaro och meddela kommunen om den blir hög och 

varaktig. 

 

Svar på fråga 2 
Det är korrekt att när skolan misstänker att det kan röra sig om 

hedersrelaterad problematik görs en anmälan till socialtjänsten. Detta i 

enlighet med den handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck som 

beskriver hur skolan i Umeå kommun ska arbeta för att förebygga, 
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upptäcka och åtgärda. Orosanmälningar skickas inte in till huvudmannen 

utan direkt till socialtjänsterna i elevernas hemkommuner, vilket gör att vi 

som huvudmän inte har någon sådan statistik som efterfrågas i frågan. 

 

Socialtjänsterna skall också få motsvarande information från de fristående 

huvudmännen samt övriga kommuner där vi har elever skrivna i Umeå 

kommun. 
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§ 253 
Diarienr: KS-2020/00762 

Interpellation: Säkerställs tillräcklig med kommunal 

mark till framtida bostadsbyggande? Mattias 

Sehlstedt (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med anledning av pandemin endast behandla interpellationen 

skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Mattias Sehlstedt (V) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika ordförande i 

planeringsutskottet. 

 

Säkerställs tillräcklig med kommunal mark till framtida bostadsbyggande?  

Umeå kommun har under en lång tid byggt upp ett ägande av mark för att 

säkerställa att det finns ytor som går att planera för nya bostäder, 

arbetsplatser och infrastruktur. För att bygga bort bostadsbristen och 

långsiktigt säkerställa att alla som vill ska kunna få bostad i Umeå är 

kommunens markägande centralt. Mark handlar om makt, inflytande och 

att kunna styra utvecklingen hållbart.  

 

Tidigare politiska förtroendevalda har haft ett långsiktigt tänkande och 

planerande i dessa frågor, något vi idag ska vara tacksamma för. Speciellt 

när kommunal rätt och möjlighet att före andra intressen kunna köpa mark 

har minskat. Den långsiktiga horisonten har gjort att kommunen har haft 

bra med mark att kunna planera för nya bostäder, arbetsplatser och 

infrastruktur.  

 

Detta markägande är idag väldigt viktigt för att det innebär att kommunen 

kan ställa krav på de som vill bygga på marken. Exempelvis att det ska 

byggas hyresrätter på kommunal mark där det finns en för liten andel 
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hyresrätter. Vilket bidrar till att motverka segregation. Markägande 

innebär helt enkelt för en kommunmakt att kunna styra hur kommunen 

planeras i större utsträckning.  

 

Fram till 2017 rådde en bred politisk överenskommelse i kommunen att när 

kommunen säljer mark så ska pengarna över tid återinvesteras i inköp av 

ny mark. Kommunen själv formulerade detta som följande (beslut från 

2005 i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott):  

 

”Sedan länge tillämpas principen att kostnaderna för kommunens samlade 

exploateringsverksamhet över tiden skall täckas av intäkterna från 

försäljning av tomtmark i exploateringsområdena. Konkret betyder det att 

kommunens kostnader för markförvärv, tekniska utredningar, 

planläggning, lantmäteriförrättningar, utbyggnad av infrastruktur, 

grönytor mm skall motsvaras av tomtintäkterna. Således skall kommunen 

varken belasta skattekollektivet eller tjäna pengar på 

exploateringsverksamheten.” 

 

En långsiktig kommunal rådighet över Umeås utveckling är nödvändig.  I 

grund och botten blir det här en fråga om det demokratiska inflytandet 

över stadens utveckling. När kommunen säljer mark bl. a för 

bostadsbyggande vore det rimligt att samtidigt säkra resurser för att 

kompensera med köp av ny mark. Ett nollsummespel för intäkter och 

utgifter vid försäljning av mark vore därför en klok princip för att 

säkerställa en långsiktig demokratisk samhällsplanering. Att övriga partier 

år 2017 aktivt valde att gå ifrån denna viktiga princip var olyckligt. Att likt 

många andra - ofta borgerliga – kommuner sälja mark för att täcka andra 

budgethål är oseriöst och kortsiktigt. Att fortsätta längst en sådan bana 

vore ett hårt slag mot Umeås utveckling. 

 

Frågor:  

- Säkerställs tillräcklig med kommunal mark för bostadsbyggande och 
arbetsplatser? 

- Hur ser utvecklingen ut när det gäller det kommunala markägandet 
från 2017 till idag? Har mängden kommunal mark minskat?  

- Hur stor andel av inkomsterna från markförsäljning sedan 2017 har 
återinvesterats i inköp av ytterligare kommunalmark? 
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Janet Ågren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika ordförande 

i kommunstyrelsens planeringsutskott, lämnar följande skriftliga svar: 

 

Interpellanten ställer tre frågor och följande svar ges.  

 

Svar på fråga 1: Säkerställs tillräckligt med kommunal mark för 

bostadsbyggande och arbetsplatser?  

 

Kommunens strategier för en hållbar tillväxt och som slagits fast i 

översiktsplanen innebär att Umeå växer på ett annat sätt idag än för 10 år 

sedan. Femkilometersstaden, tillväxt i kollektivtrafikstråk och stort fokus på 

komplettering och förtätning innebär att en högre andel av tillväxten ska 

ske inom befintliga strukturer och helt eller delvis på privat mark, vilket 

också är precis den utveckling som skett.  

 

Kommunens resurser för markförvärv har senaste åren fokuserats till 

områden som utpekats som tillväxtområden i översiktsplanen, till exempel 

verksamhetsområden på Klockarbäcken och Dåva. Just nu bedöms 

kommunen ha tillräckligt med markinnehav för ett antal år framåt, men 

precis som interpellanten tar upp i sin interpellation är det viktigt att 

fortsätta bygga upp en god markreserv för framtidens bostäder, 

arbetsplatser och infrastruktur.  

 

För att nå 200 000 invånare till 2050 på ett hållbart sätt är det dock 

avgörande att privata fastighetsägare är beredda att fortsätta utveckla sin 

egen mark, samt att kommunen så småningom får möjlighet att utveckla 

I20-området.  

 

Svar på fråga 2: Hur ser utvecklingen ut när det gäller det kommunala 

markägandet från 2017 till idag? Har mängden kommunal mark minskat?  

 

År 2017 omfattade kommunens markinnehav totalt ca 12 460 hektar, 

inräknat gator, skolor, naturreservat, markreserv o s v. I slutet av 2019 

hade markägandet ökat till ca 12 619 hektar.  
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Förändringen beror i huvudsak på att mark klassad som markreserv ökat. 

Försäljning har i första hand skett av verksamhetsmark (industri, handel, 

kontor) och av mark som tidigare upplåtits med tomträtt.  

 

Svar på fråga 3: Hur stor andel av inkomsterna från markförsäljning sedan 

2017 har återinvesterats i inköp av ytterligare kommunalmark?  

 

Nedan redovisas markförvärv och markförsäljningar åren 2017-2020:  

 

 Markförvärv Markförsäljningar 

2017 19 847 500 kr   72 520 925 kr 

2018 8 965 500 kr     34 411 600 kr 

2019 11 838 400 kr   47 250 661 kr 

2020 (t o m sept) 13 368 000 kr 40 266 889 kr 

 

Inkomster från markförsäljning öronmärks inte i kommunens bokföring för 

att användas vid markförvärv. Medel för markförvärv budgeteras i Plan för 

utgifter och inkomster för exploateringsverksamheten som beslutas av 

kommunfullmäktige varje år i samband med beslut om kommunens 

budget. Varje exploateringsprojekt bedöms utifrån sin förmåga att bära 

exploateringskostnaderna och utifrån att exploateringsverksamheten totalt 

sett ska gå runt.  
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§ 254 
Diarienr: KS-2020/00830 

Interpellation: Minskad parkeringsavgift för mindre 

trängsel i lokaltrafiken; Maria Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med anledning av pandemin endast behandla interpellationen 

skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Maria Nilsson (SD) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Minskad parkeringsavgift för mindre trängsel i lokaltrafiken 

Nu när antalet smittade av coronaviruset åter igen ökar i länet bör 

samhället agera för att minimera onödiga mänskliga kontakter och därmed 

förenkla för människor att själva minska sina kontakter med andra på de 

sätt man kan. Trängseln i lokaltrafiken är ett sånt område som till viss grad 

går att påverka genom politiska beslut. 

 

Genom att erbjuda halverad parkeringsavgift för besöksparkeringar 

tillhörande UPAB på vardagar motiverar man de människor som kan att 

göra sina ärenden på tider då färre är ute och handlar. På detta sätt 

minskar man förhoppningsvis även trycket på handeln under helgen då 

som mest folk är i rörelse i centrum. Under rådande pandemi är det att 

föredra att människor tar egen bil vilket uppmanats till i andra 

sammanhang. 

 

Vi inser att det finns risk för en aningen större påverkan på miljön tillfälligt 

men sett mot människors liv är vi beredda att acceptera detta. 

 

Att det tillfälligt ger mindre pengar till UPAB är en annan konsekvens men 

när pandemi råder måste man se till människors hälsa i första hand. De 

som blir sjuka kommer även på sitt sätt att bli en ekonomisk belastning för 
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samhället i form av vårdbehov och vikariekostnader vilket man måste väga 

in. 

 

För att minska trängseln i kollektivtrafiken och i centrum på helgerna 

tycker vi därför att UPAB ska halvera sina avgifter för besöksparkeringar på 

vardagar. 

 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Hans 

Lindberg: 

Varför gör kommunen det inte lättare att begränsa smittorisk genom att 

göra det lättare att ta egen bil? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

En grundläggande princip i Upabs verksamhet är att verksamheten ska vara 

affärsmässig och inte beroende av skattefinansiering. Bryter man den 

principen genom att ex sänka parkeringsavgiften under marknadsmässig 

nivå skapar man långsiktiga problem med både finansiella och miljömässiga 

svårigheter. Det har därtill visat sig svårt att få ut önskvärd effekt av att 

sätta in prisjusteringar av parkering som justerande åtgärd.  

- Att sänka parkeringsavgiften är en dyr åtgärd. Med förslaget skulle 

Upabs verksamhet behöva tillskott för att finansiera sin 

verksamhet, pengar som då måste tas från andra verksamheter och 

andra behov inom kommunkoncernen. Umeå skulle frångå 

principen om att bilparkering ska stå sina egna kostnader. 

 

- Med ett försämrat finansiellt läge skulle Upab inte kunna vara den 

samhällsbyggnadspart som kommunen behöver i Umeås tillväxt. 

Planerade investeringar och förväntad utveckling skulle behöva 

skjutas på framtiden med de konsekvenser och risk för skada på 

Umeås samhällsbyggnad som det innebär.   

 

- Kommunen skulle med förslaget bidra till att störa och skada 

befintliga marknadsprinciper för parkering vilket också skadar andra 

privata aktörer som agerar på marknaden. 
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- Efterfrågan på parkering minskar i och med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer om social distansering, bl.a. rekommendationen 

att de som kan ska arbeta hemifrån. Generellt finns det tillgänglig 

parkering hos Upab för den som behöver en parkeringsplats, och 

den erbjuds redan i olika prisnivåer beroende på hur långt den 

parkerande är beredd att gå till målpunkten.   

 

- Att stimulera till ökad bilåkning motverkar och motsäger Umeå 

kommuns högt uppsatta mål om hållbarhet, fossilfrihet och minskat 

bilåkande. Hjälper kommunen umeåborna att sätta ett nytt 

beteende med ökat bilåkande till arbetet, kan det ta lång tid att 

återgå till ett ursprungsläge och ännu längre tid att faktiskt uppnå 

de mål som är satta av KF.  

 

-  Det finns flera och nyliga exempel på att liknande åtgärder inte 

fungerat som avsett. Ett antal städer (ex Växjö och Uppsala) tog i 

pandemins inledande skede beslut om att sänka eller ta bort hela 

parkeringsavgiften på parkeringsplatser de förfogade över, i syfte 

att underlätta resande. Några av de konsekvenser som uppstod i 

samband med besluten var att prioriterad besöksparkering tydligt 

fick stå tillbaka för boendeparkering och arbetsplatsparkering. Den 

avgiftsreducerade parkeringen blev en dyr åtgärd och lockade 

grupper som inte i första hand hade behov av parkeringen. 
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§ 255 
Diarienr: KS-2020/00855 

Interpellation - Har Umeå sänkt sin ambitionsnivå i 

arbetet mot våld i nära relationer? Gudrun 

Nordborg (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med anledning av pandemin endast behandla interpellationen 

skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Gudrun Nordborg (V) har inkommit med en interpellation till individ- och 

familjenämndens ordförande. 

 

Har Umeå sänkt sin ambitionsnivå i arbetet mot våld i nära relationer? 

I slutet av juni publicerade Socialstyrelsen resultatet från sin öppna 

jämförelse för 2020 gällande våld i nära relationer. Dessa jämförelser har 

sin grund i 43 ja/nej-frågor ställda till kommuner och undersöker om 

aktuella rutiner, metoder och uppföljning för våld i nära relationer är 

tillräckliga. 

 

I årets jämförelse konstaterar Socialstyrelsen att det nationellt finns vissa 

ljusglimtar men även utvecklingsområden. 63 procent av tillfrågade 

kommuner har i årets mätning en aktuell skriftlig och på ledningsnivå 

beslutad rutin för hur handläggare inom verksamhetsområdet våld i nära 

relationer ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen person utsatts för 

våld av närstående. Den positiva utveckling man kan se i årets jämförelse 

återspeglas tyvärr inte i Umeås redovisade svar, som istället pekar på en 

motsatt utveckling. 

 

Någonting vi kan konstatera av att läsa årets jämförelser är att Umeå 

kommun tyvärr valt att inte svara på nästan hälften av de ställda frågorna. 

Av 43 frågor har vi bara svarat på 23. Än mer oroväckande är att fyra frågor 



Sida 89 av 103 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-12-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

som Umeå kommun i 2019 års öppna jämförelser svarat ja på, nu istället 

besvaras med ett nej. Det är frågorna som berör handläggares 

kompetensutveckling, rutin vid indikation på att vuxen utsätts för våld av 

närstående och rutin för att inte röja skyddade personuppgifter. 

 

Att Umeå kommun ändrat sina svar från ett ja till ett nej på dessa frågor är 

svårt att tolka som annat än en ambitionssänkning för kommunens arbete 

med våld i nära relationer. Vi ser även andra frågor där Umeå svarat med 

ett nej för både 2019 och 2020 års jämförelser. 

 

Frågor 

1. Varför har Umeå kommun 2020 svarat nej på frågor man tidigare svarat 
ja på? 

2. Varför har Umeå kommun inte svarat på hälften av frågorna, och kan 
dessa besvaras nu? 

3. Hur arbetar man nu för att åstadkomma nödvändiga förbättringar i 
kompetens och åtgärder angående våld i nära relationer? 

 

Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden lämnar 

följande skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1 

Jag har efterlyst svar hur enkäten besvarats och anledning till att svar nu 

skiljer sig åt. Förvaltningen uppger att tidigare besvarade en person hela 

enkäten. Vid besvarandet för 2020 delades områdena upp på fler 

besvarande och här har det uppenbarligen inte varit en tydlig koordinering 

mellan områdena som enkäten täcker och svaren på enkät. Det troliga är 

därför att frågorna i öppna jämförelser tolkats på olika vis. Dessutom 

förefaller besvarandet från tidigare år inte följt med till respondenterna när 

fler personer besvarat frågorna. Vidare kan organisationens utformning 

eller arbetssätt vara sådana att det som efterfrågas inte bedöms 

nödvändigt och finns det då bara ”ja”- eller ”nej”-alternativ kan ett ”nej” 

svara mer mot hur aktuell man anser frågeställningen vara. 

 

Jag kan inte utifrån genomgång av svaren på enskilda frågor där 

kommunen tidigare svarat ja och nu nej, se att Umeå kommun från ett år 

till ett annat förändrat sina rutiner eller sänkt sin ambitionsnivå. Det är 

också väsentligt att peka på att de arbetssätt och rutiner som används i 
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verksamheten inte är avhängiga hur enkäten till öppna jämförelser 

besvarats. Det är skilda saker.  

 

Däremot finns all anledning för nämnden att säkra besvarandet av enkäten 

för kommande år. 

 

Svar på fråga 2 

Anledning till uteblivna svar är samma som avseende skiftande svar. Det 

har saknats en tydlig koordinering kring att hålla samman enkäten när flera 

olika personer ansvarat för olika frågeområden. Det går inte att besvara 

frågorna i efterhand. Den nya enkäten kommer i februari 2021. 

 

Svar på fråga 3 

Som jag svarade på fråga 1 så kan jag inte se att nämnden sänkt sin 

ambitionsnivå från tidigare år utan det handlar om hur enkäten besvarats. 

Jag kommer dock med anledning av dessa oklarheter i min roll som 

ordförande ta initiativ till att nämnden ser över om det finns brister som vi 

behöver åtgärda.  

 

Det är viktigt i sammanhanget att komma ihåg att enkäten inte täcker in 

alla delar i kommunens arbete mot våld i nära relationer. Enkäten tar fasta 

på specifika indikatorer för att jämföra kvalitet i den övergripande 

strukturen, och handlar mindre om det arbete som utförs och den 

kompetens som finns i verksamheten. Här är förvaltningens uppfattning att 

det är av god kvalitet. 

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att nämnden inte har sänkt sin 

ambitionsnivå i arbetet med våld i nära relationer. Vi har istället tagit 

viktiga initiativ för att höja ambitionsnivån. Vi har tagit fram en 

kommunövergripande handlingsplan mot våld, är mitt uppe i att utarbeta 

ett idéburet-offentligt partnerskap med Kvinno- och tjejjouren i Umeå samt 

förstärker nu resurserna till Centrum mot Våld. 
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§ 256 
Diarienr: KS-2020/00857 

Interpellation - Hur arbetar Umeå kommun med 

den ofrivilliga ensamheten hos äldre? Åsa 

Bäckström (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med anledning av pandemin endast behandla interpellationen 

skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) har inkommit med en interpellation till äldrenämndens 

ordförande. 

 

Hur arbetar Umeå kommun med den ofrivilliga ensamheten hos äldre? 

Ofrivillig ensamhet drabbar många äldre och kan medföra risk för isolering, 

nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Ensamhet kan orsaka psykisk ohälsa i 

form av depression, ångest och oro som i sin tur kan leda till ökad 

alkoholkonsumtion, sämre matvanor, fysiska problem och nedsatt 

självkänsla. I värsta fall leder ensamheten till en för tidig död. 

 

Socialstyrelsens undersökningar som riktats till äldre som bor på särskilt 

boende eller har hemtjänst visar att över hälften av de svarande besväras 

av ensamhet. Det kan samtidigt vara svårt för den enskilde att själv bryta 

ensamheten och hitta ett socialt sammanhang. Det är viktigt att 

kommunens personal i äldreomsorgen har verktyg, kompetens och tid för 

att kunna identifiera ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre med 

hemtjänst eller på vård- och omsorgsboende och att det finns klara och 

tydliga vägar att gå för att stävja den. 

 

Covid-19 ställer situationen på sin spets. De vanliga mötesplatserna är 

stängda, anhöriga hälsar på i allt mindre utsträckning och kommunens 

äldreboenden avråder besök. Den ofrivilliga ensamheten och isolationen 
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förvärras och risken att utveckla psykisk och fysisk ohälsa ökar. I det läget 

är det viktigt att vi följer måendet hos kommunens äldre, även de med 

hemtjänst eller på vård- och omsorgsboende, särskilt noga. Det är också 

viktigt att vi har färdiga lösningar att sätta in om vi ser en ökning i den 

psykiska ohälsan. 

 

Dessa frågor ställs av Bernth Olofsson (V), ledamot i äldrenämnden, och är 

ett led i Vänsterpartiets demokratiarbete att inkludera och lyfta 

företrädare. 

 

Frågor 

1. Hur omfattande är den ofrivilliga ensamheten bland äldre i Umeå 
kommun? 

2. Vad har Umeå kommun för strategier för att 
a) förebygga den ofrivilliga ensamheten bland äldre under 

coronapandemin, och 
b) bryta den ofrivilliga ensamheten hos äldre där den upptäcks. 

3. Vilken utbildning och vilka verktyg har personal inom äldreomsorgen 
erhållit för att identifiera ofrivillig ensamhet och resulterande psykisk 
ohälsa hos brukare? 

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar: 

Interpellationen tar upp en angelägen fråga. Inte minst nu under denna 

ovanliga tid med pandemi och ökad isolering i hemmen. Äldreomsorgen 

samverkar med den ideella föreningen Frivilligcentralen genom bland 

annat att tillhandahålla verksamhetsledare och lokal.  Den 23:e mars, när 

pandemin tog fart i Sverige, bildades Tillsammans i Umeå – ett samarbete 

mellan Röda Korset, Svenska kyrkan, Frivilligcentralen och Umeå 

Stadsmission. Tillsammans i Umeå utför volontärarbete där äldre 

kostnadsfritt kan få hjälp att handla mat eller hämta medicin samt social 

kontakt via telefon. Under pandemin erbjuder Frivilligcentralen utöver 

arbetet i Tillsammans i Umeå också matchning av promenadkompis, hjälp i 

trädgården och telefonkontakt. 

 

Inom äldreomsorgen finns också enheten Prevention, som erbjuder 

hälsofrämjande aktiviteter gentemot målgruppen äldre. Under pandemin 

har enhetens personal varit utplacerade på andra verksamheter och därför 
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har ingen utåtriktad verksamhet bedrivits sedan mars 2020. Under 

kommande år planeras för en pandemi-anpassad verksamhet. 

 

Svar på fråga 1 

Det går inte att ge ett entydigt svar på hur omfattande den ofrivilliga 

ensamheten är bland äldre i Umeå kommun. Det är viktigt att betona att vi 

alltjämt måste arbeta för att upptäcka ofrivillig ensamhet på individnivå 

genom ett personcentrerat förhållningssätt.  

 

Svar på fråga 2a och 2b 

På Umeå kommuns äldreboenden arbetar personalen med ett 

personcentrerat förhållningssätt. De strategier och arbetsverktyg som 

används för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet är strukturerat 

arbete med varje individs genomförandeplan, levnadsberättelse, 

arbetsflöden och teamträffar. På de flesta boenden finns också 

Rehabassistenter och Aktivitetssamordnare som också är en resurs i att 

upptäcka och bryta ofrivillig ensamhet. 

 

Hemtjänsten i Umeå kommun arbetar även de med ett personcentrerat 

förhållningssätt och arbetsverktyg som genomförandeplaner. Personalen 

tipsar och lotsar också brukare till Frivilligcentralens olika aktiviteter. När 

personalen får lite tid över försöker de besöka brukare som ofta är 

ensamma. I dagsläget har dessa besök dock minskat pga. smittrisk. 

 

Svar på fråga 3 

I äldreomsorgens basutbildning ingår den nationella värdegrunden och ett 
personcentrerat förhållningssätt. Utöver basutbildningen finns inom vård 
och omsorgsboende också en fortsättningsutbildning inom personcentrerat 
förhållningssätt.   
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§ 257 
Diarienr: KS-2020/00874 

Interpellation: Hantering av coronapatienter på 

Äldreboenden; Davis Kaza och Patrik Brännberg 

(AP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med anledning av pandemin endast behandla interpellationen 

skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

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

ordförande. 

 

Hantering av coronapatienter på äldreboenden 

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) presenterade nyligen en rapport 

om hur regionerna hanterat coronapatienter på särskilda boenden för 

äldre. Ivo skriver att ungefär var femte person som haft, eller misstänkts ha 

haft, covid på de undersökta äldreboendena inte fick någon individuell 

läkarbedömning. Under en period ordinerades exempelvis alla med 

coronasymptom på särskilda boende för äldre i Sörmland palliativ vård 

(vård i livets slutskede). Det framgår också av Ivo:s granskning att de 

individuella bedömningarna ofta gjorts på distans – via telefon. I endast 5-7 

procent av fallen har läkare gjort fysiska bedömningar. 

 

Ivo betonar att bristerna de funnit inte rör sig om enstaka fall. Det handlar 

om systemfel i samtliga regioner. 

”Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en 

behovsanpassad medicinsk vård för personer som bor på särskilda boenden 

för äldre”, skriver Ivo. 

 

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor: 
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1. I hur stor utsträckning stämmer ovanstående beskrivning in på 
situationen för de särskilda boendena för äldre i Umeå kommun? 

2. Vilka åtgärder har Umeå kommun vidtagit för att säkerställa att de 
äldre som bor på kommunens särskilda boenden, och som insjuknar i 
covid-19, ska får den behovsanpassade medicinska vård som de har rätt 
till? 

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar: 

Interpellationen beskriver hur Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

nyligen presenterat en rapport om hur regioner hanterat Coronapatienter 

på särskilda boenden för äldre. Att ungefär var femte person som haft, 

eller misstänkts ha haft, Covid på de undersökta äldreboendena inte fick 

någon 

individuell läkarbedömning och exempelvis att alla med Coronasymptom 

på särskilda boende för äldre i Sörmland under en period ordinerades 

palliativ vård (vård i livets slutskede). Att de individuella bedömningarna 

ofta gjorts på distans – via telefon. I endast 5–7 procent av fallen har 

läkare gjort fysiska bedömningar. Interpellationen beskriver också hur IVO 

betonar att bristerna de funnit inte rör sig om enstaka fall. Det handlar om 

systemfel i samtliga regioner. 

 

”Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en 

behovsanpassad medicinsk vård för personer som bor på särskilda 

boenden för äldre”. 

 

Svar på fråga 1 

Region Västerbotten meddelar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 

att alla boende inom äldreomsorgen i Umeå kommun som diagnostiserats 

med Covid-19 ska få en individuell bedömning vid ett fysiskt besök. Brukare 

behandlas efter hälsotillstånd och inte med ”palliativ vård” så snart de fått 

diagnosen Covid-19. Vid behov av syrgasbehandling, behöver brukaren på 

grund av detta inte bli inlagd på sjukhus, denna behandling ges direkt på 

äldreboendet. 

 

Enligt Riktlinjer i Västerbotten ska personer som insjuknar allvarligt få 

tillgång till sjukhusvård för bedömning och behandling. Vid lite symtom kan 

de vårdas kvar på våra boenden. Efter en bedömning /behandling på 
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sjukhus kommer de tillbaka till boendet med fortsatt behandling och 

omvårdnad som ligger i linje med kommunens hälso-och sjukvårdsansvar. 

 

Svar på fråga 2 

Den vård som bedrivs inom Umeå kommuns äldreomsorg är upp till 
sjuksköterskenivå och den är alltid behovsanpassad. 
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§ 258 
Diarienr: KS-2020/00774 

Fråga: Beviljat bygglov där förutsättningarna 

förändrats; Mattias Larsson (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med anledning av pandemin endast behandla frågan skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Mattias Larsson (C) har inkommit med en fråga till byggnadsnämndens 

ordförande. 

 

Beviljat bygglov där förutsättningarna förändrats 

För att byggnadsnämnden skall kunna ge ett positivt beslut i en 

Bygglovsansökan eller förhandsbesked skall det i beslutet finnas med ett 

underlag för en godkänd VA lösning. VA lösningen kan bestå i endera i en 

enskild VA lösning eller att den sökande ansluter till ett kommunalt VA nät 

inom ett VA område. 

 

Det finns idag exempel på beviljade bygglov där VA lösningen var godkänd, 

men i efterhand visar det sig att vattenfrågan på grund av ett oförutsägbart 

geotekniskt grundvattenproblem inte gick att lösa inom fastigheten eller 

dess närhet. 

 

Då finns som alternativ att göra en avtalslösning med VAKIN. Dock brukar 

detta inte vara så uppskattat då detta är något som bolaget ofta motsätter 

sig. 

 

Detta kan göra att man som fastighetsägare kan hamna i en situation som 

är minst sagt prekär. 

 

Min fråga är därför: 

Om man har ett beviljat bygglov med en godkänd VA lösning där 

förutsättningarna under synnerligen olyckliga omständigheter förändrats. 
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Hur anser du då att kommunkoncernen bör agera?  

 

Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Vid prövning av lokalisering och bygglov prövas det, som interpellanten 

påpekar, möjligheterna till att anlägga en fungerande och miljömässigt 

acceptabelt vatten- och avloppslösning. 

 

Utanför verksamhetsområdet för VA så löses det oftast med enskilda 

anläggningar. 

 

Vid det särfall där fullgott vatten inte går att finna så uppstår som påpekas 

en svår situation för den enskilde som ofta investerat mycket tid och 

pengar i sitt projekt. 

 

En lösning där alla andra rimliga alternativ prövats vore att via avtal med 

Vakin ansluta till det kommunala nätet givet att avstånden är rimliga och 

att full kostnadstäckning kan uppnås. 

 

Ett förslag till reviderad VA-strategi kommer att behandlas i KF inom några 

månader. I samband med det finns det möjlighet att initiera en översyn hur 

man hanterar frågan framöver på ett ekonomiskt, förutsägbart och 

likvärdigt sätt.  
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§ 259 
Diarienr: KS-2020/00777 

Fråga: Klimatförändringar och förtätning; Anna-

Karin Sjölander (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med anledning av pandemin endast behandla frågan skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Sjölander (C) har inkommit med en fråga till tekniska 

nämndens ordförande. 

 

Vilken hänsyn till klimatförändringarna tas vid förtätning av staden? 

I mitten av oktober 2020 drabbades Umeå av häftiga skyfall som 

resulterade i stora översvämningar efter att Tvärån och andra vattendraget 

blivit bräddfyllda och svämmat över. Vattnet steg i sådan omfattning att 

källare vattenfylldes, fiskar simmade på gatorna och flera bostäder 

förstördes. 

 

Alla som driver på en förtätning av centrumfyrkanten eller de centrala 

delarna i Umeå har med all säkerhet goda ambitioner för en tillväxt genom 

förtätning samtidigt tycks det inte som hänsyn tagits till de problem som 

uppstår exempelvis med att hantera dagvatten i samband med de snabba 

väderomslag som kommer till följd av klimatförändringarna. 

 

Vi vet att katastrofer helt kopplad till klimatet har tredubblats under de 

senaste trettio åren och de senaste dagarna har försäkringsbolagen varit 

nerringda av olyckliga människor som drabbats av den senaste tidens 

översvämningar i Umeå. 

 

Min fråga till Lena Karlsson Engman är därför: 

1. Vilken hänsyn till klimatförändringarna tas vid förtätning av staden? 
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Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande lämnar 

följande skriftliga svar: 

Det här är en fråga som inte är helt lätt att göra rättvisa i ett svar på en 

enkel fråga. Översvämningarna har nog en rad olika förklaringar förutom 

det myckna regnandet. -Mera tillkommande bebyggelse och anläggningar, 

hårdgjorda ytor och dagvattensystem som är anpassade för en annan tid 

mm. Besvärligt och kostsamt blir det för de drabbade, och risker för 

översvämningar är därför angelägna att minimera.  

Arbetet för att möta utmaningarna med klimatförändringarna bedrivs på olika nivåer. 

Först den strategiska  

I översiktsplanens fördjupning över Älvslandskapet redogörs för 

kommunens förhållningssätt i frågor som rör översvämning, ras och skred. I 

detaljplaneskedet är hantering av dagvatten ett givet tema att studera. 

Multifunktionella ytor behövs, kommunens blå och gröna miljöer är viktiga 

för omhändertagande av vatten och trivsel. 

 

För närvarande arbetas det med en dagvattenstrategi i samverkan mellan 

kommunens verksamheter och bolag. Efter en remissomgång ska strategin 

beslutas av KF. 

 

Vilka möjligheter finns när vi förtätar och bygger om? 

Att fastighetsägare exploaterar och förädlar sina fastigheter ger också 

möjlighet för kommunen att höja standarden på ledningsnät som är relativt 

gamla, vår kommun har ändå inte de allra äldsta ledningssystemen, men 

också öka kapaciteten i ledningarna.  

 

När Tekniska nämnden bygger om i gatuinfrastrukturen, som exempelvis 

nu huvudstråket för GC längs Nygatan, passar vi på att öka kapaciteten i 

dagvattennätet. Just i korsningen mellan Nygatan och Rådhusesplanaden 

ligger lågpunkten i centrala stan, så det är angeläget att stärka upp där. Ett 

annat exempel är den nyanlagda dammen på Mariehemsängarna där 

kapaciteten testades i skarpt läge i samband med de båda ovädren i 

oktober-november.  

 
Sen, operativt i det akuta läget 

I det akuta läget kan det vara komplicerat att göra insatser med avgörande 

resultat. Det är ofta svåröverblickbara förlopp, som kräver snabba beslut 
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på begränsade underlag, och som inte alltid kan kompensera för 

avvägningar och prioriteringar som gjorts under åren.  

 

Under de aktuella ovädersdygnen konstaterades tidigt en besvärlig 

situation i Umeå tätort. Beredskapspersonal följde situationen i bäckar, åar 

och lågpunkter i tätorten där det tidigare varit översvämningsproblematik. 

De gjorde löpande lätt åtgärdade insatser vid galler och gatubrunnar i 

väntan på förstärkningspersonal som kallades ut: Vakin, Räddningstjänst 

samt Gator och parkers egen driftpersonal med entreprenörer. Djupbäcken 

och Tvärån var de flöden som kraftigast svämmade över. Vid Västerslätt-

Rödäng utgjorde trumbron en flaskhals som inte klarade av mängden 

vatten. Sugbilar och pumpar och schaktmaskiner användes för att sänka 

vattennivåerna. Många privatpersoner var också involverade i arbetet med 

att få vattnet att rinna undan. 

 

Tekniska nämnden har nu lagt ett särskilt uppdrag till förvaltningen att 

tidigarelägga åtgärder i vattendrag med känd översvämningsproblematik, 

samt att i övrigt utreda åtgärder i vattendrag på kommunal mark. Arbetet 

pågår, nu har exempelvis Tvärån rensats från nedfallen vegetation och den 

aktuella trumbron grävts bort under ordnade former. Insatser vid 

Djupbäcken förbereds mm.  
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§ 260 
Diarienr: KS-2020/00938 

Fråga: Coronakommissionen - När tar Umeå 

kommun ett helhetsgrepp kring kommissionens 

slutsatser? Åsa Bäckström (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga frågan till nästa sammanträde 2021-01-25. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) har inkommit med en fråga till äldrenämndens 

ordförande. 

 

När tar Umeå kommun ett helhetsgrepp kring kommissionens slutsatser? 
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§ 261 
Diarienr: KS-2020/00939 

Fråga: Är ett fortsatt beroende av flyget förenligt 

med Umeås klimatambitioner; Bore Sköld (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga frågan till nästa sammanträde 2021-01-25. 

Ärendebeskrivning 

Bore Sköld (V) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Är ett fortsatt beroende av flyget förenligt med Umeås klimatambitioner 

 
 


