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Plats: Stadshuset och distans 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande, Stadshuset 
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Moa Brydsten (S), distans 
Tomas Wennström (S), distans 
Carin Nilsson (S), distans 
Lena Riedl (M), distans 
Gunilla Berglund (M), distans 
Ellen Ström (V), distans 
Bore Sköld (V), distans 
Mattias Larsson (C), distans 
Peder Westerberg (L), distans 
Mikael Berglund (S), tjänstgörande ersättare för Nils Seye 
Larsen (MP) § 149, distans 
Nils Seye Larsen (MP) § 150-170, distans 
Lena Karlsson Engman (S), tjänstgörande ersättare för 
Marcus Bornemisza (-) (SD), distans 
Veronica Kerr (KD), distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 149-170 

 Tomas Jakobsson  

 

Ordförande: Digital signatur      

 Hans Lindberg  

 

Justerare: Digital signatur      

 Anders Ågren  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-08-17 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur 
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (distans) 

Mikael Isaksson, vd Umeå hamn 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB 
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§ 149 

 

Diarienr: KS-2020/00860 

Bolagsinformation: Umeå Hamn AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationen. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds 

verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 

verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 

utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. 

 

Umeå Hamns bolagsinformation lämnas av vd Mikael Isaksson 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 
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§ 150 

 

Diarienr: KS-2021/00137 

Lägesrapport: Corona-pandemin, Umeå kommuns 

verksamheter 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-08-17 ger Fredrik Lundberg, vd Umeå 

Kommunföretag AB en lägesrapport över Corona-pandemin, exempelvis 

vaccinationsläget; 84 % har fått en första spruta och 60 % har fått två 

doser. Umeå kommun kommer att följa folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och därför förlänga distansarbete till 30 september 

2021.   
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§ 151 

 

Diarienr: KS-2017/00101 

Svar på remiss: Umeå kommuns dagvattenprogram 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 
att yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Umeå kommuns dagvattenprogram slår fast hur dagvattnet ska hanteras i 

takt med kommunens fortsatta tillväxt, utan att medborgare och 

omgivande miljö ska påverkas negativt. 

 

Just nu är dagvattenprogrammet ute på remiss fram till mitten av augusti 

2021. 

 

Programmet ger en helhetsbild av hur Umeå kommun och de kommunala 

bolagen jobbar tillsammans för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. 

Det beskriver också hur Umeå ska kunna växa utan att vattendrag och sjöar 

förorenas och inte minst; att begränsa riskerna för skador orsakade av 

översvämningar. 

 

Umeå kommuns dagvattenprogram utarbetas av representanter från Gator 

och parker, Miljö- och hälsoskydd, Mark och exploatering, Detaljplanering, 

Bygglov, Övergripande planering och VA-huvudmannen Vatten och 

Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) utifrån ett uppdrag från 

kommunstyrelsens planeringsutskott. 

 

Synpunkter 

Dagvattenprogrammet är ett centralt dokument för att möjliggöra 

ambitionerna om tillväxt och förtätning. Genom programmet finns nu en 



Sida 7 av 49 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-08-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

tydlig ansvarsfördelning mellan kommunala bolag och verksamheter, men 

bedöms också kunna bli en bra plattform för ett gott tillsammansarbete.  

 

Det är efterlängtat att Umeå kommun nu har ett förslag till 

dagvattenprogram. Programmet utgör en saknad länk mellan 

översiktsplanens dagvattenstrategier och mer konkreta åtgärder och 

insatser, nu finns ett helhetsgrepp. Särskilt i ljuset av kommande arbete 

med utpekande av potentialer och rinnstråk för dagvatten i Umeå tätort 

(Stadsdelskomplettering). Här får Umeå nytta av att i jämförelse ha många 

parker och även sparad naturmark i tätorten. Positivt är också att 

programmet presenterar en säkerhetsnivå som ska gälla och ses som 

samhällsekonomiskt försvarbar. 

 

Det är positivt att fortsatt arbete finns omnämnt i slutet av programmet 

och en plan för hur detta ska följas upp löpande. Som nämns i åtgärder och 

fortsatt arbete finns behov av att utarbeta principer för när det bör inrättas 

verksamhetsområde för dagvatten eller lösas enskilt.  

 

Avslutningsvis upplevs dokumentet föredömligt utifrån språkligt, bild- och 

layoutmässigt som gör det tydligt, lättläst och inte minst trevligt att ta del 

av. 

 

Yttrandet är framtaget av Övergripande planering och Mark och 

exploatering.  

Beslutsunderlag 

Dagvattenprogram Remiss 2021 

Samrådsbrev Dagvattenprogram 

Beredningsansvariga 

Hanna Jonsson 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Gator och parker, dagvatten@umea.se   

  

mailto:dagvatten@umea.se


Sida 9 av 49 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-08-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 152 

 

Diarienr: KS-2021/00620 

Svar på remiss: SOU 2021:23 Stärkt planering för en 

hållbar utveckling 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avge yttrande enligt bifogad tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Finansdepartementet har inom ramen för den statliga utredningen 

Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) remitterat delar av 

betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23). 

Umeå kommun ingår ej som formell remissinstans men vill ändå lämna 

synpunkter. 

 

Remissunderlaget är sprunget från ett tilläggsdirektiv (dir. 2020:15) till 

grunduppdraget i Samordning för bostadsbyggande. I detta direktiv 

framgår att kommuner och regioner spelar en viktig roll för att nå de 

klimatpolitiska målen inom samhällsbyggnadssektorn. Det finns ett behov 

av att beakta transportfrågorna i större utsträckning än vad som görs idag. 

Anledningen är att det kommer bli svårt att nå klimatmålen för interna 

transporter med nuvarande utvecklingstakt. Det är därför angeläget att 

samhällsplaneringen i ökad utsträckning främjar en transporteffektiv 

samhällsstruktur som bidrar till hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och 

klimatpåverkan. 

 

I betänkandet föreslås ett antal förändringar av bestämmelser i PBL i syfte 

att ge förutsättningar för stärkt planering för hållbar utveckling. 

Utredningens förslag syftar till att underlätta en omställning genom krav på 

såväl bebyggelselokalisering samt utformning som på hur mark och 

anläggningar används. Ändringarna ska bidra till ökad transporteffektivitet, 

ska leda till minskad miljö- och klimatpåverkan och ge bättre 
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förutsättningar för mobilitet. Detta genom att bebyggelse ska vara samlad 

så att behovet av person- och varutransporter hålls på en så låg nivå som 

möjligt och att befintlig infrastruktur utnyttjas. Kommunen ska ta hänsyn 

till transporteffektivitet vid bedömning av om det krävs detaljplan för 

sammanhållen bebyggelse och att planbeskrivningen ska innehålla en 

redogörelse för hur man uppnår transporteffektivitet. Ändringarna i PBL 

innebär även att det ställs krav på mobilitetsåtgärder på tomter och att 

kommunen får ställa krav på mobilitetsåtgärder i detaljplan. Ändringarna 

öppnar även för möjligheter att i exploateringsavtal komma överens om 

mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster.  

 

Även en ny lag föreslås om kartläggning av mobilitetsåtgärder och 

mobilitetstjänster som möjliggör uppföljning av åtgärder under 

förvaltningsskedet. Kartläggningarna ska bidra till kunskap om de 

transportlösningar som finns inom en fastighet vilket kan bidra till ökat 

engagemang och efterfrågan på olika transportlösningar nära bostaden.  

 

Utredningen föreslår också att regeringen tar fram en nationell strategi för 

en hållbar samhälls- och bebyggelsestruktur vars syfte är att höja 

kunskapsnivån kring transporteffektivitet och rumslig struktur. 

 

Utredningens förslag bedöms sammantaget bidra till en samhällsplanering 

som främjar hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. 

En normförskjutning där bilens särställning i lagstiftningen ersätts med 

likvärdig tillgänglighet till olika mobilitets- och transportlösningar. Fokus 

kan därmed exempelvis flyttas från hur många parkeringsplatser som 

behövs i samband med nybyggnation till hur individens och samhällets 

behov av lösningar för mobilitet och varutransporter kan tillgodoses. 

 

Förändringarna i PBL och den nya lagen samt förordningen om 

mobilitetskartläggning föreslås träda i kraft 1 juli 2022. 

 

Förslag till yttrande har tagits fram i samverkan mellan Övergripande 

planering, Mark och exploatering, Gator och parker, Detaljplan, Bygglov 

samt Upab. 

Beslutsunderlag 
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Förslag till yttrande 

Missiv 

Delar av betänkandet, Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 

2021:23) 

Beredningsansvariga 

Anna Gemzell  

Daniel Lindström 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Finansdepartementet, fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Se missiv. 
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§ 153 

 

Diarienr: KS-2021/00364 

Svar på remiss: SOU 2021:8 När behovet får styra - 

ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa 

(SOU 2021:8) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa yttrandet enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 

I mars 2018 tillsatte regeringen en utredning som har haft i uppdrag att 

utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att uppnå en 

mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem. 

 

Umeå kommun utgör en av remissinstanserna. Kommunstyrelsen har 

överlämnat remissen till jämställdhetsutskottet för yttrande. 

 

Umeå kommuns yttrande 

Sammanfattning 

Umeå kommun välkomnar regeringens ambition att reformera 

tandvårdssystemet i riktning mot en större jämlikhet, och ställer sig bakom 

ett av utredningens huvudförslag, att införa behovs-solidaritetsprincipen i 

tandvårdslagen i syfte att den som har det största behovet av tandvård ska 

ges företräde till tandvården, på liknande sätt som övrig vård är 

organiserad. 

 

Umeå kommun ser även positivt på de reformförslag som innebär en större 

tydlighet och enhetlighet i de olika subventioner och stöd som finns i 

tandvården, däribland en enhetstaxa för undersökning hos tandvården på 

200 kronor per besökstillfälle samt ett eventuellt statligt högkostnadsskydd 

för tandvård. 
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Synpunkter 

Utredningen definierar ett jämlikt tandvårdssystem utifrån sex kriterier: 

• Vård och behandling efter behov 

• God tillgång till behandlare i hela landet 

• Vård och behandling av god kvalitet och i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet 

• Låg ekonomisk tröskel för patienten 

• Nationellt likvärdig tillämpning av befintliga regelverk 

• Förmåga att nå grupper som av socioekonomiska, kulturella eller 
andra skäl avstår tandvård 

 

Utredningen lyfter att inkomst och födelseland har betydelse för vilka som 

avstår tandvård trots behov. Att socioekonomiska förutsättningar har 

betydelse för besöksfrekvensen i tandvården och i förlängningen bidrar till 

att förstärka ojämlikheter i tandhälsan hos befolkningen reflekteras i flera 

av utredningens förslag, däribland en lägre och enhetlig taxa och olika 

varianter av statligt tandvårdsstöd. En individuell tandhälsoplan som har till 

ändamål att de med störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd syftar 

också till att utjämna ojämlikheter och stärka principen om att den som har 

det största behovet ska ges företräde till tandvården. 

 

Ovan nämnda förslag svarar framför allt mot det första och det fjärde 

kriteriet, och får i förlängningen positiva effekter för det sjätte kriteriet, då 

de är generella reformer som framför allt gynnar idag missgynnade 

grupper. Däremot önskar Umeå kommun att det sistnämnda kriteriet 

adresseras något tydligare i utredningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Remiss av betänkandet: När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en 

mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén, utvecklingsstrateg 

 

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

Beslutet ska skickas till 
s.remissvar@regeringsen.se med kopia till 

anna.hedin@regeringskansliet.se 

 

Ange diarienummer S2021/01972 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet. 

   
 

 

 

  

mailto:s.remissvar@regeringsen.se
mailto:anna.hedin@regeringskansliet.se
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§ 154 

 

Diarienr: KS-2021/00533 

Svar på remiss: Skärpta straff för knivbrott 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ställa sig bakom remissvaret nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter på remissen för 

skärpta straff mot knivbrott.  

 

Promemorian innehåller förslag som innebär en skärpt syn på allvarligare 

brott mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga 

föremål. För brott av normalgraden föreslås maximistraffet höjas från 

fängelse i sex månader till fängelse i ett år. För grovt brott föreslås 

straffskalan ändras från fängelse i högst ett år till fängelse i lägst sex 

månader och högst två år. 

 

Umeå kommun ställer sig generellt sätt positiv till en straffskärpning av 

knivbrott, med anledning av att straffskalorna för brott mot knivlagen inte 

har ändrats på 20 år. Förändringar har sedan dess skett i samhället och i 

annan lagstiftning som kan påverka allvaret i synen på brott mot lagen. 

Antalet anmälda brott mot lagen har ökat och kniv är det vapen som oftast 

används vid dödligt våld.  

 

Det är viktigt att bryta våldsspiraler och att våldsutövandet minskar i 

samhället generellt. Det är en oroande utveckling att fler döms för 

knivbrott över tid, och Umeå kommun delar promemorians bild att lagen 

inte har följt med samhällsutvecklingen. Att via lagstiftning skräpa straffen 

för knivbrott är ett sätt att avskräcka personer från att bära kniv och andra 

farliga föremål på allmän plats.  
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För kommunens del kommer detta i första hand beröra socialtjänstens 

verksamhet när domstolen föreskriver särskild ungdomstjänst för den unge 

vid ett beslut om överlämnande till socialtjänsten. Fler unga lagöverträdare 

kommer att dömas till ungdomstjänst eller ungdomsvård.  

 

Enligt promemorian antas en ökad användning av ungdomspåföljderna 

däremot inte leda till annat är marginella kostnadsökningar för 

kommunerna.  

Beslutsunderlag 

Promemoria Skärpta straff för knivbrott. 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Regeringskansliet 
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§ 155 

 

Diarienr: KS-2021/00595 

Undertecknande av deklarationen för en stark 

demokrati 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ge kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i uppdrag att underteckna och översända Umeå kommuns 

deklaration för en stark demokrati till Regeringskansliet.  

Ärendebeskrivning 

År 2021 är det 100 år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och 

män fick rösta och därmed 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i 

Sverige. För att uppmärksamma detta 100-årsjubileum och ytterligare 

stärka det nationella, regionala och lokala demokratiarbetet har regeringen 

tillsatt kommittén Demokratin 100 år med uppdraget att planera, 

samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark 

demokrati. Tyngdpunkten i genomförandet ska ligga på år 2021.    

Som en del i detta uppdrag uppmanar kommittén nu myndigheter, 

kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser och företag att 

underteckna deklarationen för en stark demokrati.  

 

Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer 

demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning 

och arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges 

demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma 

och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att 

genom egna åtaganden bidra till de mål som anges i deklarationen.  

 

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla 

människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och 

rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, 
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främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska 

aktörerna som ansluter sig till deklarationen: 

 

• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det 
demokratiska systemet 

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin 

• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och 
respekt. 

I början av 2022 ska alla aktörer som undertecknat deklarationen lämna in 

en kort beskrivning av den verksamhet som genomförts i förhållande till 

åtagandena 

Deklarationen ska ses som ett frivilligt åtagande av respektive aktör och är 

inget juridiskt bindande avtal. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra att de 

organisationer som ansluter sig till deklarationen står bakom skrivningarna 

i deklarationen och åtar sig att bidra till att stärka demokratin.  

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns deklaration för en stark demokrati 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson 

Dan Gideonsson 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Undertecknad deklaration ska skickas till 
Regeringskansliet 

Kommittén Demokratin 100 år, Ku 2018:02 

Kv. Garnisonen 

103 33 Stockholm 

 

Samt inlämnas via webbformulär på kommitténs hemsida - 
vardemokrati.se 
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§ 156 

 

Diarienr: KS-2021/00433 

Revidering av kriterier för utvecklingsanslag för 

digitalisering och digitaliseringsreserv 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förslag till reviderade kriterier för beviljande av medel ur 

utvecklingsanslag för Digitalisering samt Digitaliseringsreserv. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 26 okt 2020 beslut om att inom 

kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för 

Digitalisering samt en Digitaliseringsreserv. För 2021 uppgår 

utvecklingsanslaget Digitalisering till 6 mnkr och Digitaliseringsreserven till 

18,5 mnkr. Utvecklingsanslaget för digitalisering utgörs av driftmedel och 

Digitaliseringsreserven utgörs av investeringsmedel. 

 

De två ansökningsomgångar som genomförts under 2021 har visat på 

behov av att komplettera de kriterier som ligger till grund för ansökningar 

och beviljande av medel. Syftet med kompletteringen är att tydliggöra vad 

som beaktas och prioriteras vid beviljande av medel i 

digitaliseringsanslaget och digitaliseringsreserven och därmed ge bättre 

stöd i ansöknings- och beredningsprocess. De reviderade kriterierna 

föreslås gälla för ansökningar för 2022 och framåt. Det kommer också att 

upprättas tillämpningsanvisningar inför kommande ansökningsomgångar. 

 

I bifogat beslutsunderlag finns förslag till reviderade kriterier för beviljande 

av medel relaterat till verksamhetsutvecklingsanslag för Digitalisering och 

Digitaliseringsreserv. 

 



Sida 20 av 49 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-08-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Revideringen består av en komplettering med ett kriterium för beaktande 

av initiativ som utforskar nya sätt att leverera välfärdstjänster genom 

innovationsinitiativ och piloter. 

Beslutsunderlag 

Kriterier och beredningsprocess för utvecklingsanslag Digitalisering och 

Digitaliseringsreserv  

Beredningsansvariga 

Thomas Molén, CDO 

Johan Gammelgård, Direktör Administration och innovation 

Urban Blomdal, Budgetchef 

 

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

 
Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder  
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§ 157 

 

Diarienr: KS-2021/00293 

Nämndernas internkontrolluppföljning januari-april 

2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att strukturen för den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder ingår att tillse 

att det finns en god intern styrning och kontroll i hela kommunen. Detta 

regleras dels i kommunallagen, dels i den av kommunfullmäktige beslutade 

Riktlinjer för Intern styrning och kontroll. Tio nämnder har lämnat 

uppföljning av internkontrollplan för perioden januari till april. 

 

 

Beslutsunderlag 

Nämndernas uppföljning av internkontrollplan 2021 för perioden jan-april 

2021. 

Nämnd

Hanterat 

kontroll-

områden

Hanterat 

riskanalys

Beslut intern-

kontrollplan

Beslut 

godkänna 

uppföljning 

T1

Förslag KS 

värdering av 

nämndernas 

IK

Överförmyndarnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kommunstyrelse Ja Ja Ja Ja Godkänd

Valnämnd Ja Ja Ja * Godkänd

Personalnämnd Ja Ja Ja * Godkänd

Teknisk nämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Byggnadsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Umeåregionens räddningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Äldrenämnd Ja Ja Ja * Godkänd

Individ- och familjenämnd Ja Ja Ja * Godkänd

Fritidsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kulturnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

För- och grundskolenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå ** Ja Ja * Godkänd

Gemensam PA-nämnd Umeåregionen -   -    -   -   -

*) Ingen uppföljning för T1

**) Framgår ej
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Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Anette Sjödin   
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§ 158 

 

Diarienr: KS-2021/00665 

Anvisning om grunduppdrag samt översyn av 

nämndernas reglementen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om anvisning till berörda nämnder att: 

- upprätta förslag till grunduppdrag för den egna nämnden  
- beskriva den verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning 

nämnden avser nyttja vid genomförandet av nämndens 
grunduppdrag 

- genomföra översyn och vid behov föreslå revidering av den egna 
nämndens reglemente 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 om 

riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun. En viktig beståndsdel i 

dessa riktlinjer är att kommunfullmäktige tydliggjorde att nämnderna ska 

ha ett specifikt grunduppdrag som kommer att vara av grundläggande 

betydelse i utformningen av kommunens framtida styrning och 

uppföljning.  

 

I riktlinjen ställs krav på att respektive nämnd ska ha ett nämndspecifikt 

grunduppdrag som beskriver de verksamhetsområden, verksamheter och 

målgrupper, ändamål och ansvar som kommunfullmäktige fördelat till 

nämnden via reglemente eller andra organisatoriska styrdokument. I 

riktlinjen ställs även krav på att respektive nämnd ska ha en ändamålsenlig 

styrning för och uppföljning av grunduppdragets genomförande.  

 

Nämndens förslag till grunduppdrag ska baseras på nämndens reglemente. 

Därför ska nämnden i samband med att nämnden tar fram förslag till 

grunduppdrag även genomföra översyn och vid behov föreslå revideringar i 

nämndens reglemente.   

 



Sida 24 av 49 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-08-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Den anvisning som behandlas i detta ärende syftar därmed till att ge 

berörda nämnder uppdrag och instruktioner för att: 

 

1. Upprätta förslag till grunduppdrag för den egna nämnden i enlighet 
med bifogad anvisning 

2. beskriva den verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning 
nämnden avser nyttja vid genomförandet av nämndens 
grunduppdrag i enlighet med bifogad anvisning 

3. Genomföra översyn och vid behov föreslå revidering av den egna 
nämndens reglemente i enlighet med bifogad anvisning 

 

Berörda nämnder ska senast den 25 mars 2022 inkomma med förslag och 

beskrivningar till kommunstyrelsen i enlighet med sagda anvisning.  

 

Avgränsning 

Denna anvisning riktar sig till Kommunstyrelsen samt de tio nämnder som 

är specifika för Umeå kommun, dvs Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, 

För- och grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

Individ- och familjenämnden, Kulturnämnden, Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, Personalnämnden, Tekniska nämnden och 

Äldrenämnden. 

 

De fyra nämnder som är gemensamma med andra kommuner (Brand- och 

räddningsnämnd, Överförmyndarnämnd, IT-kapacitetsnämnd och 

Personaladministrativ nämnd) omfattas ej av uppdraget i detta skede. 

Dessa hanteras i särskild ordning efter dialog med andra berörda 

kommuner.  

 

Valnämnd, Kommunrevision och Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott 

är även de undantagna från uppdraget men kan om de så vill utforma ett 

grunduppdrag samt genomföra översyn av respektive organs 

reglemente/arbetsordning. 

 

Stöd från nämndens egen förvaltning samt från stadsledningskontoret 

Vid genomförandet av detta uppdrag bör respektive nämnd ta stöd av 

sakkunniga tjänstepersoner inom nämndens förvaltning/organisation. 

Utöver stöd från nämndens egen förvaltning/organisation kan även 

konsultativt stöd avropas från Stadsledningskontoret.  
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Beslutsunderlag 

Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglementen 

 

Relaterade styrdokument 

Riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun 

Umeå kommuns reglemente för nämnder och styrelser 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

Carina Lidgren Heimersson 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder i Umeå kommun 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktiges Jämställdhetsutskott    

 

 

 

  



Sida 26 av 49 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-08-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 159 

 

Diarienr: KS-2021/00680 

Stiftelsen Helge Lindens minne; 

verksamhetsberättelse, räkenskaper, 

revisionsberättelse 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja styrelsen för stiftelsen Helge Lindens Minne ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2020 i enlighet med revisorernas förslag. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2020 för Helge Lindens Minne inklusive 

revisionsberättelse 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, ekonomi 

 

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

 
Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Västerbottens Museum AB 
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§ 160 

 

Diarienr: KS-2021/00170 

Finans - och kraftrapport maj 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport maj 2021. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport maj 2021 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson  
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§ 161 

 

Diarienr: KS-2020/00430 

Sammanträdestider 2021 - Kommunstyrelsen och 

näringslivs- och arbetsutskottet - Revidering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga till ett extra sammanträde för kommunstyrelsen 18 oktober 

2021, kl. 15.00. 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att lägga till ett extra sammanträde för näringslivs- och 

arbetsutskottet 18 oktober 2021, kl. 14.30. 

 

att ta bort sammanträde för näringslivs- och arbetsutskottet 12 

oktober 2021, kl. 14.45. 

Ärendebeskrivning 

Det finns behov av att göra ändringar i sammanträdesplaneringen för att 

kunna hantera delårsbokslut januari- augusti 2021.  

 

Förslaget är: 

 

att lägga till ett extra sammanträde för kommunstyrelsen 18 oktober 2021, 

kl. 15.00. 

 

att lägga till ett extra sammanträde för näringslivs- och arbetsutskottet 18 

oktober 2021, kl. 14.30. 

 

att ta bort sammanträde för näringslivs- och arbetsutskottet 12 oktober 

2021, kl. 14.45. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi  

Robert Rösth  
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§ 162 

 

Diarienr: KS-2021/00033 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 

augusti 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

I och med den nya kommunallagens (SFS 2017:725) ikraftträdande har 

kommunstyrelse och nämnder att fatta beslut om i vilken utsträckning 

delegationsbeslut fattade med delegation från kommunstyrelse respektive 

nämnd, ska anmälas. Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att 

samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2021-06-08 – 2021-08-10 

Delegationsbeslut i mark- och fastighetsärenden 2021-06-01 – 2021-06-30 

och 2021-07-01 – 2021-07-31 

Delegationsbeslut i personal- och organisationsärenden 2021-05-15 – 

2021-0 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet med bilaga ska skickas till 
Annelie Holmlund, utbildningsförvaltningen 

Kerstin D Persson, SLK Personal 
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§ 163 

 

Diarienr: KS-2021/00034 

Anmälningsärenden augusti 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning 

Stiftelsen Västerbackens sågverksmuseum 

 

Beslut 

KF 2021-06-21 § 154 Avsägelse ers i kommunstyrelsen 

 

Protokoll 

Svenska Kommun Försäkrings AB 2021-06-29 

 

Skrivelser 

Utredning om vissa frågor i diskrimineringslagen, Umeå kommuns svar 

 

Mayors for Peace News Flash July 2021 

 

Möjligheter till ekonomiskt stöd för merkostnader på grund av Covid -19 - 

Vårdföretagarna    
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§ 164 

 

Diarienr: KS-2020/00509 

Motion 17/2020: Inför Rinkebymodellen och SFI 

med baby; Veronica Kerr (KD) och Birgitta Nordvall 

(KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse första att-satsen besvarad och att den andra att-satsen avslås 

enligt yttranden från individ- och familjenämnden och 

jämställdhetsutskottet. 

 

Protokollsanteckning 

Veronica Kerr (KD) lämnar en skriftlig protokollsanteckning (se 

kommunstyrelsens beslutsordning). 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni  2020 yrkar Veronica Kerr (KD) 

och Birgitta Nordvall (KD) följande: 

 

att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att i samråd med regionen 

implementera Rinkeby-modellen i områden där behovet finns  

 

att införa en obligatorisk SFI med baby under föräldraledigheten för 

nyanlända.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

anser motionen besvarad. 

 

Individ- och familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige anser första 

att-satsen besvarad och att kommunfullmäktige avslår andra att-satsen. 
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Jämställdhetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

första att-satsen besvarad och att kommunfullmäktige avslår den andra 

att-satsen. 

 

Stadsledningskontorets yttrande 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

första att-satsen besvarad och att kommunfullmäktige avslår den andra 

att-satsen enligt yttranden från individ- och familjenämnden och 

jämställdhetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Individ- och familjenämnden 

Jämställdhetsutskottet 

Motionen 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

om att anse första att-satsen besvarad och att den andra att-satsen avslås. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) och Anders Ågren (M) – Bifall till att-sats 1. 

Mattias Larsson (C) och Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag (att anse första att-satsen besvarad och att den 

andra att-satsen avslås). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot Kerrs m.fl. förslag om 

att bifalla att-sats 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
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näringslivs- och arbetsutskottets förslag om att anse första att-satsen 

besvarad och att den andra att-satsen avslås. 

 

Protokollsanteckning 

Veronica Kerr (KD) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.  

Det är problematiskt att nyanlända kvinnor isoleras i en betydligt högre 

utsträckning i samband med föräldraledighet än andra och därför anser vi 

att det är av yttersta vikt att svenskundervisning fortsätter att ges även 

under föräldraledighet. Det ger kvinnor mer självständighet och en ökad 

möjlighet att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden efter avslutad 

föräldraledighet. 

  

Det är glädjande att Umeå kommun fortsätter att erbjuda 

svenskundervisning för föräldralediga enligt de exempel som tagits upp för 

att språkinlärning inte ska stanna av. Förhoppningsvis kommer det inte 

bara att ses som ett erbjudande utan blir inom en snar framtid en 

självklarhet att delta. Ett gott exempel är Svenska med baby där 

svenskfödda och utlandsfödda föräldrar deltar tillsammans under 

föräldraledighet. Detta för att skapa nätverk och ge möjligheter till samtal 

vilka påskyndar inlärning av svenska språket och etableringen i Sverige än 

mer. Det är något som Umeå kommun bör ta efter. 

  

Vi vill inte fastna i en debatt om huruvida vårt förslag är lagligt eller inte, 

för oss är det betydligt viktigare att fler inser behovet av insatser för att 

stärka utlandsfödda kvinnors rätt till etablering och möjligheter att skapa 

egen försörjning. Nyckeln till det är språket. 

Beslutet ska skickas till 
GVN 

IFN 

JUSK   
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§ 165 

 

Diarienr: KS-2020/00801 

Motion 32/2020: Utarbeta en utvecklingsplan för 

grönområdet nedströms Backens kyrka; Jan 

Hägglund (AP) och Davis Kaza (AP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 32/2020 Utarbeta en utvecklingsplan för grönområdet 

nedströms Backens kyrka besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Arbetarpartiet genom Jan Hägglund och Davis Kaza föreslår i motionen 

kommunfullmäktige besluta: 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en utvecklingsplan för att 

öka tillgängligheten för umeborna att ta del av det fantastiska, obebyggda 

och sammanhängande grönområdet nedströms Backens kyrka i riktning 

mot Tvärån. 

Yttrande 

Området nedströms Backens kyrka i riktning mot Tvärån är ett 

kulturlandskap präglat av odling och en miljö som utgör en unik kontrast till 

de närliggande stadsmiljöerna. Området är ett populärt rekreationsområde 

för Umeborna och erbjuder en varierad natur med tysta miljöer och 

frånvaro av bilar och är viktigt att bevara och utveckla för såväl sina natur- 

som kulturmiljö- och rekreationsvärden. Kommunen har ett antal 

anläggningar (grillplatser, sittbänkar, WC med mera inom området. 

 

Markanvändningen inom det aktuella området regleras idag främst i 

fördjupning av översiktsplan för älvslandskapet, där, med en relativt 

detaljerad innehållsnivå, området pekas ut som rekreationsområde med 

höga naturvärden samt, inom ett område närmast Lundabron, för 
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utveckling av verksamheter såsom exempelvis odling, djurhållning, kultur- 

och naturpedagogik, café/restaurang. Området är i stora delar tillgängligt 

för allmänheten idag.  

 

För att göra en utvecklingsplan på en mer detaljerad nivå på samma sätt 

som nu görs för Bölesholmarna och Tvärån skulle kommunen behöva skaffa 

sig rådighet över stora delar av området som idag ägs av privata 

fastighetsägare enligt kartan nedan där mark som kommunen har rådighet 

över är gråfärgad. 

 
 

Ett sätt för kommunen att skaffa sig rådighet över området är att planlägga 

området till allmän plats så att kommunen kan lösa in marken med 

tvingande regler. Att kommunen, genom tvingande åtgärder, skulle köpa in 

fastigheterna i området för att ytterligare säkerställa allmän tillgång till och 

kunna utveckla rekreationsmöjligheterna inom dem kan dock både bli 

kostsamt och skapa negativ opinion. Därför bör nuvarande situation, där 

FÖP:en reglerar markanvändningen och skyddar området från 

exploatering, men också möjliggör utveckling som främjar initiativ för att 

utveckla platsen i rekreationssyfte, få fortsätta gälla och där kommunen 

genom frivilliga markförvärv säkrar rådighet över marken, för att på lång 

sikt eventuellt kunna göra en mer detaljerad och helhetlig utvecklingsplan 

över området enligt motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 

Motion området nedströms Backens kyrka 
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Redaktionell revidering av kartbild ovan 2021-08-10. 

Beredningsansvariga 

Olle Norqvist 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Fritidsnämnden 

Mark- och exploatering   
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§ 166 

 

Diarienr: KS-2020/00839 

Motion 35/2020: Polisanmäl alla brott i skolan; 

Lena Riedl (M) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

att avslå motion 35/2020: Polisanmäl alla brott i skolan i enlighet med 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och för- och 

grundskolenämndens yttrande. 

 

Reservation 

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

om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2020 

yrkar Lena Riedl (M): 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till för- och grundskolenämnden samt 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utarbeta en ny 

handlingsplan för brott i skolan, utifrån tre nämnda huvudregler. 

 

I motionen skriver motionären att skolans riktlinjer och rutiner vid brott 

måste vara tydliga och bör utformas efter tre huvudregler: 

 

• Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras. 

• Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i 
anslutning till skoldagen. 

• Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när 
gärningsmannen inte fyllt 15 år. 
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För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

GVN-protokoll 

FGN-protokoll 

Handlingsplan. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förlag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

(att avslå motionen). 

 

Reservation 

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

om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 

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

att avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag om att avslå motionen 

mot bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen). 

 

Reservation 

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

om att bifalla motionen. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionären 
GVN 
FGN 
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§ 167 

 

Diarienr: KS-2020/00853 

Motion 38/2020: Anlita logopeder i äldreomsorgen; 

Veronica Kerr (KD), Marianne Normark (L), Sven-

Olov Edvinsson (C) och Elmer Eriksson (M) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionens första och tredje att-sats och att avslå motionens 

andra att-sats i enlighet med äldrenämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i november 2020 yrkar Veronica 

Kerr (KD), Sven-Olov Edvinsson (C), Marianne Normark (L) och Elmer 

Eriksson (M): 

 

1. att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda behovet av 
kompetensutveckling om dysfagi bland omsorgspersonal för att 
säkerställa att personer med sväljsvårigheter boende i särskilt boende 
får den vård och det bemötande som de har rätt till. 

 

2. att äldrenämnden anlitar logopeder i äldreomsorgen för att tillgodose 
att vård- och omsorgspersonal har rätt kunskaper både i teori och 
praktik när det gäller dysfagi och afasi. 

 

3. att även individ- och familjenämndens vårdpersonal kan ta del av 
ovanstående kompetensutveckling om behov finns. 

 

Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2020-12-08 och föreslår 

att kommunfullmäktige bifaller motionens första och tredje att-sats och 

avslår motionens andra att-sats. Individ- och familjenämnden avstår från 

att yttra sig. 

Beslutsunderlag 
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Äldrenämndens protokoll 2021-02-25, § 17 

Äldrenämndens yttrande 2020-12-08. 

Motionen 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förlag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

(att bifalla motionens första och tredje att-sats och att avslå motionens 

andra att-sats). 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Björn Kjellsson (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

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

Westerberg (L) – Bifall till motionen. 

Carin Nilsson (S), Nils Seye Larsen (MP) och Bore Sköld (V) – Bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att bifalla motionens första och 

tredje att-sats och att avslå motionens andra att-sats). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att bifalla motionens 

första och tredje att-sats och att avslå motionens andra att-sats) mot Kerrs 

m.fl. förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden 
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§ 168 

 

Diarienr: KS-2020/00557 

Rättelse: Detaljplan för fastigheten Anumark 1:20 

m.fl. inom Dåvamyran, Umeå kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att plankarta och planbeskrivning tillhörande antagandehandlingar för 

detaljplan Anumark 1:20 m.fl. inom Dåvamyran, Umeå kommun, rättas 

enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900), i enlighet med vad som framgår i 

tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för fastigheten Anumark 1:20 m.fl. inom Dåvamyran, Umeå 

kommun, antogs av kommunfullmäktige 26 april 2021, § 82.  

 

I plankartan har skrivfel upptäckts efter antagandebeslutet gällande 

planbestämmelserna n1, n2, n3, n4, n5, vilka reglerar minsta volym för 

fördröjningsmagasin. Dagvattenutredningen, som bilagts vid granskningen 

och antagandet, beskriver bland annat vilka flöden av dagvatten som enligt 

beräkningar kan förväntas samt vilka volymer som fördröjningsmagasinen 

måste klara av för att hantera nederbörd med 20 års återkomsttid. Vid 

framställandet av detaljplanen har värdena (siffrorna) blandats ihop, 

flödesvärden har visats i detaljplanen i stället för volymvärden. 

 

I planbeskrivningen finns på sidan 20 en tabell (tabell 1) som visar 

beräknade flöden för dagvatten som också är missledande.  

 

Information om vilka minsta volymer som krävs för fördröjningsmagasinen 

har varit tillgängliga i dagvattenutredningen under granskningen av 

detaljplanen, därav kan skrivfelen rättas då det är ett uppenbart 

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

uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, 

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

meddelat beslutet. Eftersom kommunfullmäktige fattade beslutet om 

antagande för denna detaljplan behöver således även beslut som 

verkställer rättelsen fattas av samma instans.  

   

Rättelserna avser justering av skrivfel i plankartan gällande volymer för 

planbestämmelserna n1, n2, n3, n4, n5. Vidare byts tabellen ut på sida 20 i 

planbeskrivningen så att den visar nödvändiga fördröjningsvolymer. Denna 

tabell hämtas från gällande dagvattenutredning. Rättelserna går att utläsa i 

bifogade beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Rättelse plankarta 

Rättelse planbeskrivning 

KF-protokoll § 82 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

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

 

Detaljplanering expedierar därefter beslutet till: 

• Sökande 

• De med kvarstående synpunkter 

• Länsstyrelsen 

• VAKIN 

 

  

mailto:detaljplanering@umea.se
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§ 169 

 

Diarienr: KS-2021/00687 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för 

Hörneå 8:777 och delar av Hörneå 8:453 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utöka verksamhetsområde för vatten och spill att omfatta fastigheten 

Hörneå 8:777 och delar av fastigheten Hörneå 8:453 enligt bifogad kartbild. 

Ärendebeskrivning 

År 1977 antog Umeå kommunfullmäktige stadsplan 2480K-P HÖ A3/33 för 

Umeå kommuns fastigheter Hörneå 8:85 och delar av Hörneå 8:453. Syftet 

med stadsplanen är att tillåta småindustri.  

 

Småindustriområdet i byns södra del är nu aktuellt för 

företagsetableringar. Området är delvis utbyggt med två fastigheter, 

resterande cirka 20 000 kvm är i dagsläget obebyggt. I industriområdets 

östra del finns två bebyggda fastigheter samt en obebyggd fastighet som 

ingår i verksamhetsområde för VA och det gör även det intilliggande 

bostadsområdet söder om planområdet samt resterande Hörnefors tätort.  

 

Mark och exploatering avser att påbörja markförsäljning inom 

småindustriområdet under 2021 men innan försäljning ska området 

anslutas med teknisk infrastruktur så att förutsättning för exploatering 

finns även i industriområdets västra del. Enligt byggnadsplan 2480K-

P188/1978 ska hela området anslutas till det kommunala VA-nätet, men 

det har inte fattats något beslut i kommunfullmäktige om att införliva 

området i sin helhet i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Om 

småindustriområdet införlivas i verksamhetsområde innebär det att 

kommande fastighetsägare i planområdets västra del har rätt att få allmän 

VA-ledning fram till fastighetsgräns, s.k. förbindelsepunkt och kommunen 

ansvarar för vatten och spillvattenförsörjning. Det innebär också att Vakin 
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som VA-huvudman kan delta i den tekniska utbyggnaden som ska starta 

under 2021/2022.  

 

Hörnefors är utpekad i Umeå kommuns utvecklingsstrategi för vatten och 

avlopp där verksamhetsområde för VA föreslås utvidgas för tillkommande 

bebyggelse. Exploateringen inom området skapar 4-5 st industritomter 

(varav en obebyggd befintligt samt ett antal under förrättning) i varierande 

storlekar vilka tillsammans med angränsande industrifastigheter och 

bostäder bedöms utgöra ett större sammanhang av sammanhållen 

bebyggelse. Det bör därför föreligga ett behov av att tillkommande 

bebyggelse ska ingå i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Dock 

förhåller sig VA-huvudmannen till hushållsnormen och utgår ifrån att 

förbrukningen, både kvantitativt och kvalitativt, inte avsevärt skiljer sig från 

ett ”normalt” hushålls användning. 

 

Småindustriområdet är anslutet med väg som ska förvaltas av en 

gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningen ska också ansvara 

för att omhänderta de diken dit dagvatten ska ledas från respektive 

fastighet. Samfällighetsföreningen ska utgöras av blivande fastighetsägare 

inom området. Därför är det inte aktuellt att utvidga verksamhetsområde 

för dagvatten.  

 

Anslutningen av tillkommande bebyggelse till verksamhetsområde för 

vatten och spill bedöms av Vakin vara tekniskt genomförbart och 

ekonomiskt rimligt. Det finns kapacitet för föreslagen exploatering inom 

befintligt VA-nät. Dock finns en risk i att det kan ta lång tid innan intäkterna 

från anslutningsavgiften täcker kostnaden för utbyggnaden av den tekniska 

infrastrukturen och projektet blir ekonomiskt framtungt.  

Beslutsunderlag 

Karta geografisk utbredning 

Gällande detaljplan ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för 

området söder om idrottsplatsen inom Hörnefors tätort i Umeå kommun 

2480K-P HÖ A3/33” 

Beredningsansvariga 

Hanna Jonsson 
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Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 
Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Vakin 

Mark och exploatering  
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§ 170 

 

Diarienr: KS-2021/00720 

Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas 

hälso- och sjukvård i Västerbotten 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och 

sjukvård i Västerbotten. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 

mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, 

skickas rekommendation till beslut gällande Ramavtal om läkarmedverkan 

inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten. 

 

Bakgrund 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 

hälsa och en vård på lika villkor. Detta innebär bland annat att den ska vara 

av god kvalitet, vara lättillgänglig samt tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården. Vård och behandling ska så långt det är 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

 

Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, framgår att en region 

ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna 

erbjudas en god hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvård i hemmet, i 

korttidsvistelse (SoL), i särskilda boenden (SoL/LSS) och i dagverksamhet 

(SoL) och daglig verksamhet (LSS). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30), 16 kap. 1 §, ska en region sluta avtal med kommunerna inom 

regionen om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. 

 

I en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2019 framkom att 

en översyn av de två avtalen gällande läkarmedverkan i särskilt och 
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ordinärt boende behövdes. På uppdrag av Länssamverkansgruppen, har de 

länsövergripande avtalen om läkarmedverkan mellan regionen och 

kommunernas hälso- och sjukvård setts över. Parallellt har regionen gjort 

en översyn av ersättningen till hälsocentralerna som har ansvarar för 

läkarmedverkan i särskilda boenden. I det nya avtalet slås de två tidigare 

avtalen ihop till ett och utökas med fler vårdformer. 

 

Avtalet ersätter tidigare avtal kring läkarmedverkan i kommunal hälso-och 

sjukvård, (Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt 

boende och Ramavtal om läkarmedverkan). Avtalet kommer att få en 

annan layout. 

 

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2021 

att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i 

Västerbotten besluta: Att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom 

kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten. 

Beslutsunderlag 

Rekommendation till beslut 

Bilaga Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och 

sjukvård i Västerbotten 

 

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

 
Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Senast 2021-10-31 till britta.edstrom@regionvasterbotten.se  
 

 

 

 


