
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-11-29 

 

Kommunfullmäktige 

Tid: Måndagen den 29 november 2021 kl. 9:00-18:15 

Plats: Umeå Folkets Hus, IDUN 

Beslutande: Se separat lista 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Veronica Kerr (KD) och Tomas Wennström (S)   
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 240-276 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur  

 Marie-Louise Rönnmark  

 

Justerare: Digital signatur 

 Veronica Kerr 

 

Justerare: Digital signatur 

 Tomas Wennström 

  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2021-11-29 

 

Anslaget har satts upp: 2021-12-07 

 

Anslaget tas ner: 2021-12-29 

 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur 
 Therese Stellén



Sida 2 av 80 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-11-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB 

 

Kommunrevisor 

Anders Rålin (MP) 
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§ 240 

 

Diarienr: KS-2021/00068 

Val av justerare och fastställande av dagordning 

2021-11-29 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Tomas Wennström (S) och Veronica Kerr (KD) till justerare av 

dagens protokoll 

 

att digital justering äger rum måndag 6 december kl. 15 

 

att godkänna dagordning för mötet.   
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§ 241 

 

Diarienr: KS-2021/00962 

Interpellation: Vad hände med introduktionen inför 

det kommande arbetslivet? Lasse Jacobsson (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avskriva och ta interpellationen ur beredning då interpellanten är 

frånvarande för andra gången. 

Ärendebeskrivning 

Lasse Jacobson (V) har inkommit med en interpellation till gymnasie-och 

vuxenutbildningsnämndens ordförande. Interpellanten frånvarar på två 

efter varandra följande sammanträden: 2021-10-25 och 2021-11-29. 
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§ 242 

 

Diarienr: KS-2021/00963 

Interpellation: Kvarboendeprincipen ska följas, men 

till vilket pris? Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Efter inlägg av Veronica Kerr, Carin Nilsson, Åsa Bäckström, Marianne 

Normark, Patrik Brännberg och Elmer Eriksson beslutar 

kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Veronica Kerr (KD) 

följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 

 

Kvarboendeprincipen ska följas, men till vilket pris?  
Att känna delaktighet och inflytande över sitt eget liv är en grundläggande 

förutsättning för välbefinnande. Många äldre trivs i sina hem, men kan 

behöva stöd av hemtjänst för att klara av vardagen. När behovet av hjälp 

sedan ökar ska man inte känna sig tvingad att flytta till ett vård- och 

omsorgsboende bara för att det passar kommunen bättre.  

 

Äldrenämndens uppdragsplan och budget för 2021 slår fast att 

Äldrenämndens verksamheter stärker de äldre kommuninvånarnas 

förmåga att leva ett aktivt liv samt ha inflytande i samhället och över sin 

vardag. Men när inflyttning på ett vårdboende blir ”billigare” än hemtjänst 

har kommunen ändå rätt att neka ytterligare hemtjänstinsatser. Ofta får 

den äldre ett muntligt besked direkt av kommunens biståndshandläggare 

att maxtaket för hemtjänsttimmar uppnåtts, vilket innebär att ingen 

individuell bedömning gjorts. Då sker inte bedömningen i enlighet med 

socialtjänstlagen, som ska ligga till grund för beslut om vårdinsatser i 

hemmet, men även rättssäkerheten kompromissas.  

Resultatet blir att anhöriga får ta ansvar för den omvårdnad som 

kommunen inte beviljat. Riskerna för en ovärdig hemsituation och att 

basala behov som kost och hygien inte tillgodoses kan bli större. Även 
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arbetsbelastning och samvetsstress för hemtjänst som måste neka 

personen den hjälp som de ser att hen behöver blir svårare.  

 

För två år sedan var den ”kostnadseffektiva” brytpunkten och taket för 

hemtjänst satt till 35 timmar per vecka, men idag har den enligt uppgift 

sjunkit till 30 timmar. Människor nekas hjälp och uppmanas att flytta från 

sina hem. Detta går fullständigt stick i stäv med beslutet om 

kvarboendeprincipen som Äldrenämnden har tagit. Dvs att en flytt till 

vårdboende ska dröja så länge som möjligt och att behovet av hjälp i stället 

ska lösas med hemtjänst.  

 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor:  
1. Vilka risker ser du med att neka ytterligare hemtjänst till de som önskar 

att bo kvar hemma?  
2. Anser du att den som har behov av hemtjänst mer än 30 timmar/vecka 

skall flytta till ett vård- och omsorgsboende? Om ja, vilka insatser görs 
från kommunen för att det ska ske?  

3. Hur säkerställer kommunen att varje enskild ansökan om 
hemtjänsttimmar genomgår en individuell bedömning?  

 
Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 
svar:  
Precis som interpellanten påpekar så är äldrenämndens inriktning att äldre 

personer ska få stöd och omsorg för att kunna bo kvar i sitt eget hem så 

länge som möjligt. Utifrån detta är äldreomsorgens inriktning att ge 

förutsättningar till de som kan och vill bo kvar hemma, med stöd av 

hemtjänst och hemsjukvård, och att de som verkligen behöver och har ett 

omfattande behov av vård och omsorg ska få en plats på ett särskilt 

boende för äldre. Det är det som kvarboendeprincipen handlar om. 

Brytpunkten, som är en mer ekonomisk term, handlar om när 

hemtjänstinsatsernas totala kostnader för en brukare uppgår till samma 

storlek som en plats på ett särskilt boende. För Umeå kommun låg denna 

brytpunkt 2019 på 29 timmar i veckan och 2020 på 33 timmar per vecka. 

Kommunen kan utifrån praxis ta detta i beaktande i vilka insatser som 

beviljas den enskilde. Här kommer svar på interpellantens frågor.  

 
Svar på fråga 1  
Personer med insatser från kommunen som i dagläsget har uppemot 33 

timmars hemtjänst och ansöker om ytterligare stöd har ofta ett väldigt 



Sida 7 av 80 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-11-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

stort omvårdnadsbehov. Inte sällan kommer i dessa fall 

biståndshandläggare i samband med utredning fram till att det är förenat 

med stora risker för den enskilde med ett kvarboende i sitt eget hem. 

Omsorgsbehovet är ofta så omfattande att det inte kan tillgodoses med 

punktinsatser genomförda av hemtjänstpersonal. Det kan ofta handla om 

omfattande insatser uppemot 40 – 50 timmar i veckan. Det sker alltid en 

individuell bedömning och utredning i varje ärende när personen har 

ansökt om utökade insatser. Om en person som redan har 33 timmar 

hemtjänst i veckan och ansöker om en ringa insats, exempelvis utökad 

städning så brukar detta som regel beviljas. Det brukar dock inte främst 

handla om serviceinsatser utan mest om utökad tillsyn och personlig 

omvårdnad. Hemtjänst är punktinsatser under dagen och i förekommande 

fall under natten och inte att förväxla med personlig assistans och 

heldygnsomsorg. Om så omfattande insatser behöver sättas in är särskilt 

boende för äldre ett bättre alternativ enligt socialtjänstlagen. Umeå 

kommun följer noga praxis och domslut vad gäller tillämpningen av 

gällande lagstiftning på området.  

 
Svar på fråga 2  
Umeå kommun har i dagsläget flera personer med insatser som har över 30 

timmars hemtjänst. Det är inte per automatik en person flyttar till ett 

särskilt boende, utan det är först när denne har så omfattande behov att 

det är förenat med stora risker, oförmåga att larma, att insatserna övergår 

till att likna heldygnsvård, eller att personen förirrar sig ut under kvällar 

och nätter, som särskilt boende i dessa fall erbjuds den enskilde.  

 
Svar på fråga 3  
Varje ansökan om utökad hemtjänst ses som en ny anmälan. Det innebär 

att den alltid ska utredas i vanlig ordning med ett beslutsmeddelande till 

den enskilda med ett bifall eller avslag, som är överklagningsbart. Detta är 

kommunen enligt lag skyldiga att göra. Beslut kommuniceras inte i förväg 

utan att en utredning av behov först har gjorts. 
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§ 243 

 

Diarienr: KS-2021/01002 

Interpellation: Hur hanterar kommunen 

ovaccinerad personal inom äldreomsorgen? Patrik 

Brännberg (AP) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Patrik Brännberg, Carin Nilsson, Elmer Eriksson, 

Marianne Normark, Davis Kaza, Sven-Olov Edvinsson, Nils Seye Larsen och 

Veronica Kerr beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om 

interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Patrik Brännberg (AP) 

följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 

 

Hur hanterar kommunen ovaccinerad personal inom äldreomsorgen? 

Under september och oktober månad skedde tre större utbrott av 

coronasmitta på äldreboenden i Umeå. Totalt har det handlat om ett 30-tal 

boende som smittats och åtta som avlidit (VK 14-15/10). Det har även stått 

att läsa att kommunen, med anledning av dessa utbrott av coronasmitta, 

nu ska utreda möjligheten att omplacera ovaccinerad personal. 

 

Det hade varit önskvärt om fackföreningarna, bland annat Kommunal, hade 

drivit en kampanj med det dubbla syftet att medlemmarna både skulle 

vaccinera sig och samtidigt få tryggare anställningsvillkor. 

 

Region Stockholm tog för en tid sedan beslut om att ovaccinerad 

vårdpersonal som jobbar nära äldre och svårt sjuka ska omplaceras. Region 

Stockholm baserar sitt beslut att omplacera personal på kollektivavtalets 

allmänna bestämmelser, sjätte paragrafen (AB §6). Detta kollektivavtal 

berör bland annat personal inom Kommunal, Vårdförbundet, 

Läkarförbundet, m.fl. Både inom regioner och kommuner. Kollektivavtalet 
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ger arbetsgivare rätt till stadigvarande förflyttning av personal om 

”vägande skäl” finns. Arbetsgivaren – Region Stockholm i det här fallet – 

tolkar av allt att döma risken för att ovaccinerad personal ska smitta de 

ömtåligaste patienterna (med risk för att dessa blir svårt sjuka eller dör) 

som ”vägande skäl”. Ett sådant resonemang kan naturligtvis även användas 

när det gäller äldreomsorgen eller annan omsorg som berör riskgrupper. 

 

Även en rad kommuner har öppnat för omplacering av ovaccinerade. I 

exempelvis Uppsala kommun har den socialdemokratiska ordföranden i 

äldrenämnden sagt att den ovaccinerade personalen i första hand ska 

erbjudas andra arbetsuppgifter, men det kan även bli aktuellt med 

omplacering. I slutänden måste frågan om omplaceringar av vaccinvägrare 

ses mot bakgrund av behovet att skydda de patienter som riskerar att bli 

svårt sjuka eller dö om de smittas av coronaviruset eller av andra 

smittsamma sjukdomar som kan behandlas med vaccin. 

 

Umeå kommun bör motivera personalen att vaccinera sig samt utnyttja 

möjligheten att omplacera anställda som vägrar att vaccinera sig – och som 

arbetar inom äldreomsorg och andra omsorger. 

 

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor: 

1. Hur lång tid dröjer det innan Umeå kommun har utrett möjligheten att 
omplacera ovaccinerad personal? 

2. Erbjuds nyanställd personal på exempelvis särskilda boenden för äldre 
samt inom hemtjänsten vaccination mot covid-19? 

3. Har personal på särskilda boenden för äldre samt inom hemtjänsten 
möjlighet att vaccinera sig på arbetstid? 

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar: 

 

Svar på fråga 1 

En vägledning för hantering för minskad smittspridning har på uppdrag av 

äldreomsorgsdirektör tagits fram med stöd av personaldirektör och 

stadsledningskontorets HR-avdelning. Utgångspunkten för denna är 

Sveriges kommuner och regioners och Folkhälsomyndighetens 

bedömningar på området. 
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Frågan är komplex då den omfattar såväl behovet att skydda brukare som 

är i riskgrupp som den enskildes integritet att vaccinera sig samt 

möjligheten att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Därtill finns 

förtroendefrågan om hur brukare och anhöriga känner trygghet för att 

äldre inte ska utsättas för smitta. 

 

Vägledningen innehåller ett tillvägagångssätt med fyra steg. Steg 1 innebär 

tydlighet kring hygien och rutiner. Steg 2 innebär att informera om vikten 

av att vaccinera sig för att skydda sig själv och andra. Steg 3 innebär beslut 

om särskild verksamhet med särskilt utsatta brukare eller patienter utifrån 

en medicinsk bedömning i varje fall. Denna bedömning görs i samråd med 

MAS. Först i steg 4 kan beslut om tillfällig förflyttning bli aktuellt och då ska 

både en enhetsspecifik riskbedömning vara gjord och rutiner för hygien och 

skyddsutrustning vara uppfyllda. Äldreomsorgen arbetar målmedvetet med 

både steg 1 och 2 och ser också resultat kring detta med minskande 

smittspridning bland både medarbetare och brukare. 

 

Ovaccinerade vikarier som arbetar brukarnära i våra verksamheter 

begränsas så långt som det är möjligt till att arbeta på en avdelning när det 

gäller vård och omsorgsboende och på ett område när det gäller 

hemtjänsten. Detta för att minska kontaktytorna så långt det är möjligt. 

Samma hantering gäller för personer som inte vill uppge om de är 

vaccinerade. Detta följs upp av äldreomsorgens rekryteringscenter vid 

nyanställda vikarier och av enhetschef vad gäller befintliga vikarier.  

 

Svar på fråga 2 och 3 

Personal inom äldreomsorgen erbjuds vaccination på arbetstid på någon av 

regionens hälsocentraler som medarbetaren bokar själv. Månadsavlönad 

personal erbjuds möjligheten att gå och vaccinera sig på arbetstid. Om det 

är möjligt att planera in en vaccinationstid under ett befintligt arbetspass 

kan medarbetaren komma överens med sin chef om det. Behöver 

vaccinationen genomföras på medarbetarens fritid ersätts denna med en 

timmes kompensationsledigt alternativt fyllnadstid eller övertid beroende 

på sysselsättningsgrad. Timvikarier i verksamheten ersätts med en timmes 

arbetstid för respektive vaccinationsdos, och meddelar enhetschef eller 

äldreomsorgens rekryteringscentrum för att få lönen registrerad. 
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§ 244 

 

Diarienr: KS-2021/01059 

Interpellation: Stoppa införandet av 

(o)hälsoschema i äldreomsorgen; Marianne 

Normark (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde 2021-12-20 på 

grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Marianne Normark (L) har inkommit med en interpellation till 

äldrenämndens ordförande. 
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§ 245 

 

Diarienr: KS-2021/01076 

Interpellation: Skogens betydelse för klimatet; 

Anders Ågren (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde 2021-12-20 på 

grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Anders Ågren (M) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande.  
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§ 246 

 

Diarienr: KS-2021/01080 

Interpellation: Kritik från Inspektionen för vård och 

omsorg; Davis Kaza (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde 2021-12-20 på 

grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Davis Kaza (AP) har inkommit med en interpellation till individ- och 

familjenämndens ordförande.  
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§ 247 

 

Diarienr: KS-2021/01081 

Interpellation: Vem har beslutat om att kasta ut 

fritidsgårdsverksamheten från Hamnmagasinet? 

Solveig Granberg (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde 2021-12-20 på 

grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Solveig Granberg (C) har inkommit med en interpellation till 

fritidsnämndens ordförande. 
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§ 248 

 

Diarienr: KS-2021/01082 

Interpellation: Är löneläget för vårdbiträden okej? 

Åsa Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde 2021-12-20 på 

grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) har inkommit med en interpellation till 

personalnämndens ordförande. 
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§ 249 

 

Diarienr: KS-2021/01099 

Fråga: Är det valfrihet och ett bra sätt att hantera 

entreprenörer - att de får stå för kostnaden utan 

ersättning för timmarna över kommunens tak? 

Marianne Normark (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga frågan till nästa sammanträde 2021-12-20 på grund av 

tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Marianne Normark (L) har inkommit med en fråga till äldrenämndens 

ordförande. 
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§ 250 

 

Diarienr: KS-2020/00558 

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten  

Obbola 19:1 samt Obbola 19:2  

inom Obbola, Umeå kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta detaljplanen för del av fastigheten Obbola 19:1 samt Obbola 19:2 

inom Obbola, Umeå kommun. 

 

att utöka verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten till 

att omfatta planområdet. 

 

Reservation 
Davis Kaza (AP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. (se 

skriftlig reservation under beslutsordning) 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för bostäder. Planen syftar också till att bevara vissa 

grönområden för att säkerställa omhändertagande av dagvatten samt 

områdets nuvarande naturkvalitéer.  

 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 

statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 

Av de synpunkter som har inkommit under granskningstiden har ett 

granskningsutlåtande upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering. Av 

utlåtandet framgår bl.a. att synpunkter kvarstår angående att 

fastighetsgränser för befintliga fastigheter borde utökas. Ställningstagande 

är gjort att mot befintliga fastigheter så är det 8 meter prickmark för att 

säkerställa att ny bebyggelse hamnar på ett lite längre avstånd. Många vill 
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även att skogen ska vara kvar, där är bedömningen att marken är lämplig 

för exploatering och rekreation finns fortfarande nära tillhands i Obbola. 

Inför antagandet har vissa revideringar gjorts av planhandlingarna. 

Revideringarna ger bättre förutsättningar för närboende och bemöter 

yttranden som har inkommit under granskningen. 

För planområdet gäller översiktsplan Fördjupning för Umeå (2018).  

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner. Antagandet av 

detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige med anledning av att 

verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten utökas till att 

omfatta planområdet.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

Byggnadsnämndens protokoll  

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund, Eric Bergner, Davis Kaza, Ulrik Berg, 
Nils Seye Larsen och Anders Norqvist.   
 
Yrkanden 
Mikael Berglund (S), Eric Bergner (C), Ulrik Berg (M), Nils Seye Larsen 
(MP) och Anders Norqvist (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Davis Kaza (AP) – Avslag till förslaget. 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Davis Kaza (AP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Vi 

reserverar oss mot beslutet att anta detaljplanen med följande motivering: 

"Vi kan inte stödja detaljplanen om inte särtaxa för VA tillämpas. Vakin 

skriver i samrådshandingen att "investeringar förknippade med VA-

utbyggnad kommer enligt vad som är skäligt och rättvist mellan 

fastighetsägare inom VA-kollektivet i en beaktansvärd omfattning avvika 

från det normala". Vakin rekommenderar också att särtaxa bör tillämpas 

för fastigheter i planområdet." 

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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§ 251 

 

Diarienr: KS-2021/01022 

Partiell inlösen av pensionsskuld IPR (intjänad 

pensionsrätt) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att göra en partiell inlösen av pensionsförpliktelsen hos KPA avseende 

intjänade pensionsrätter till ett belopp av 200 000 000 kronor inklusive 

löneskatt med betalning under 2021. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Vid årsskiftet 1997/98 förändrades det kommunala pensionsavtalet. 

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 (IPR) är beräknad för alla 

arbetstagare som då var anställda på PA-KL och gick över till PFA. 

Pensionsrätter intjänade före denna tidpunkt hanteras som en 

ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Vid beräkningstidpunkten 

2021-08-31 uppgick ansvarsförbindelsen till 1 923 mnkr (inklusive löneskatt 

2 390 mnkr) för Umeå kommun. Storleken på ansvarsförbindelsen påverkas 

av förändringar i livslängdsantaganden och RIPS- räntan. Således ökar tex. 

värdet på ansvarsförbindelsen vid ett antagande om längre livslängd och 

lägre RIPS-ränta. 

 

Kommunens resultat belastas varje år med pensionskostnaden som under 

året betalas ut till de medarbetare som arbetade i kommunen före 1998. 

Genom att göra en partiell inlösen av den pensionsförpliktelse som 

redovisas som ansvarsförbindelse kan kommunen minska de årliga 

framtida pensionskostnaderna och därmed förbättra de ekonomiska 

förutsättningarna för framtiden. Vid en partiell inlösen av denna försäkrar 

kommunen bort en del av denna pensionsförpliktelse hos ett 

pensionsbolag. Vid inlösenstillfället betalar man då en försäkringspremie 

som kostnadsförs vid bokföringstillfället. 
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Prognostiserat överskott 2021  

Det prognostiserade resultatet för 2021 beräknas till 484 mnkr, 405 mnkr 

över budget. Kommunens överskottsmål för 2021 är 1% av 

skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning, vilket innebär ett 

budgeterat resultat på 79 mnkr. Ett resultat på 484 mnkr motsvarar 6,2%. 

 

Väljer kommunen att inte hantera resultatet läggs överskottet till det egna 

kapitalet och höjer soliditeten. 

 

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans vilket 

innebär att ett underskott ska återställas genom överskott inom tre år. 

Praktiskt betyder det att ett upparbetat överskott generellt sett inte kan 

användas för att finansiera framtida underskott, dvs medel i eget kapital 

kan inte användas för att finansiera kostnader kommande år.  

 

Det alternativ som finns för kommuner att reservera eller avsätta medel för 

kommande år är i form av avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 

inom eget kapital. RUR kan totalt uppgå till 10% av skatteintäkterna, 

generella statsbidrag och utjämning, vilket för 2021 prognostiseras till ca 

800 mnkr. Den ingående balansen för RUR är 562 mnkr vilket ger ett 

utrymme på ca 238 mnkr i ytterligare avsättning 2021. RUR kan användas 

för att utjämna konjunkturcykler, dvs användas till drift under förutsättning 

att skatteintäkterna utvecklas sämre än snittet för de senaste 10 åren.  

 

Inlösen av IPR 

Kommunen har upphandlat en option av KPA för en inlösen av 

pensionsskuld på 120-160 mnkr exkl. löneskatt (160-200 mnkr inkl. 

löneskatt) för personer födda 1959-1963. 

 

Förslaget att göra en partiell inlösen på 160 mnkr + 39 mnkr i löneskatt 

medför att årets resultat minskas med ca 199 mnkr. 
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En engångspremie på 160 mnkr exkl. löneskatt tränger undan ca 147 mnkr 

exkl. löneskatt i pensionsförpliktelsen som redovisas som 

ansvarsförbindelse. Genom försäkringslösningen överför kommunen 

dessutom riskerna i livslängdsantaganden till försäkringsbolaget men även 

risken att enskilda pensionstagare väljer att ta ut en stor del av IPR 

kapitalet på kort tid. 

 

Effekten av de prognostiserade årliga minskningarna av framtida 

pensionsutbetalningar startar 2024 och når åren 2029-2045 toppen på 

drygt 10 mnkr per år för att sedan upphöra efter 2061. Detta framgår av 

bilden nedan. 

 

 
 

Premie 160 mnkr + löneskatt 39 mnkr

År

Engångs 

premie

Ansvars 

förbindelse Antal
 

1959 39 015 994 34 481 542 13,2% 106

1960 30 200 880 27 483 346 9,9% 102

1961 30 596 814 27 977 847 9,4% 100

1962 29 364 230 26 964 550 8,9% 94

1963 30 627 562 29 610 205 3,4% 106

159 805 480 146 517 490 9,1% 508
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I illustrationen nedan visar det gula fältet hur en inlösen påverkar 

pensionsutbetalningarna. 

 

 
 

 
 

I tabellen ovan framgår de kostnader som en föreslagen inlösen innebär. 

Kommunen måste dels betala en engångskostnad på 0,25% i premieavgift, 

dels betala en årlig förvaltningskostnad på 0,55%. Eftersom kommunen 

inte innehar egen likviditet finansieras en inlösen genom lån vilket innebär 

räntekostnader. Skulden och räntekostnaderna sjunker i takt med att 

likviditeten förbättras genom lägre pensionsutbetalningar. 

Skuldsättningsmässigt innebär det att man tar upp ett lån för att betala av 

(mnkr) %

Underliggande 

belopp - start

Engångsavgift

Premieavgift -0,25% 160

Årskostnad

Förvaltningskostnad -0,55% 160

Räntekostnad* -1,45% 200

Avkastning KPA 2020 3,40% 160

varav garanterad ränta** 1,25% 136

* Antagande P2022 

** 85% av förvaltat kapital
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pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse. KPA 

garanterar en lägsta avkastning på kapitalet på 1,25%. 

 

Påverkan på kommunens ekonomiska ställning 

Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna 

medel (eget kapital). Soliditet används ofta för att beskriva en 

organisations ekonomiska ställning och långsiktiga betalningsförmåga, och 

beräknas genom att ställa summan av eget kapital i relation till totala 

tillgångar. För kommuner brukar två soliditetsmått redovisas. Det ena 

baseras på balansräkningens tillgångar och skulder och det andra beräknas 

genom att inkludera samtliga pensionsförpliktelser i kommunen som skuld 

i stället för att en del redovisas som ansvarsförbindelse. Det mest relevanta 

nyckeltalet är soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser. En partiell 

inlösen av den pensionsförpliktelse som redovisas som ansvarsförbindelse 

påverkar det nyckeltalet marginellt. 

 

Förslaget är att en partiell inlösen av den del av pensionsförpliktelsen som 

redovisas som ansvarsförbindelse genomförs. Detta utifrån kommunens 

mycket goda resultat 2021, samt att en partiell inlösen innebär att en del 

av risken i den pensionsförpliktelse som redovisas som ansvarsförbindelse 

överförs till KPA, framför allt risken kopplat till livslängdsantagande. Om 

medellivslängden ökar ändras livslängdsantagande i 

pensionsskuldsberäkningen varvid kommunen får ett högre åtagande, dvs 

pensionsåtagandet ökar. Utöver detta innebär en partiell inlösen att delar 

av pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse 

kostnadsförs 2021 och minskar kommunens pensionsutbetalningar 

kommande år. 

 

Storleken på den föreslagna inlösen innebär att kommunens 

resultatprognos blir 284 mnkr (3,6%) 2021 vilket gör att kommunen kan 

göra en avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 2021 som innebär 

att maximal storlek på RUR i princip uppnås, dvs att kommunens 

resultatutjämningsreserv uppgår till totalt 10% av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning 2021. Detta som en reserv vid eventuell 

lågkonjunktur. 
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Beslutsunderlag 
Tabell på årlig minskning av pensionsutbetalningar 

Beredningsansvariga 

Olof Jansson 

Lena Höök Gustafsson 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Anders Ågren, Patrik Brännberg, Mattias 
Larsson, Anders Norqvist, Maria Nilsson, Lennart Holmlund och Nils Seye 
Larsen.   
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Patrik Brännberg (AP), Mattias 
Larsson (C), Anders Norqvist (L), Maria Nilsson (SD), Lennart Holmlund (S) 
och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson 

Lena Höök Gustafsson   
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§ 252 

 

Diarienr: KS-2021/00995 

Fastställande av nya ägardirektiv för Infrastruktur i 

Umeå AB, Dåva Deponi och Avfallscenter AB, AB 

Bostaden i Umeå, Umeå Energi AB, 

Kompetensspridning i Umeå AB, Umeå Parkerings 

AB, Umeå Hamn AB, Umeå Vatten och Avfall AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa generella ägardirektiv för Umeå kommuns helägda och       

majoritetsägda bolag 

 

att fastställa särskilda ägardirektiv för  

 

• Infrastruktur i Umeå AB  

• Dåva Deponi och Avfallscenter AB  

• AB Bostaden i Umeå  

• Umeå Energi AB  

• Kompetensspridning i Umeå AB  

• Umeå Parkerings AB  

• Umeå Hamn AB  

• Umeå Vatten och Avfall AB  

 

i enlighet med respektive bilaga. 

 

Reservation 

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

egna ändrings- och tilläggsförslag samt det förslag Arbetarpartiet lagt. Se 

reservationstext under kommunfullmäktiges beslutsordning. 

  



Sida 27 av 80 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-11-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya ägarstyrningsmodellen som tagits fram i Umeå 

kommunkoncern och som beskrivs i ”Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå 

kommun” har förslag till nya ägardirektiv tagits fram. Förslagen innebär att 

ägardirektiven, till skillnad från tidigare, delas upp i dels ett generellt 

ägardirektiv som gäller för samtliga hel- och majoritetsägda bolag i 

kommunkoncernen, dels i särskilda ägardirektiv som gäller för ett bolag 

och som innehåller specifika direktiv och mål för det bolaget. Detta är i 

enlighet med vad som beslutats av kommunfullmäktige i Umeå i ”Riktlinjer 

för ägarstyrning i Umeå kommun”.  

 

Förslaget på nytt generellt ägardirektiv utgår till viss del från vad som 

tidigare varit gemensamt i de helägda bolagens ägardirektiv, men det har 

lagts in en del nya direktiv för att det ska följa riktlinjerna om ägardirektiv i 

”Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun”. Därutöver föreslås ett antal 

ändringar av redaktionell karaktär. Nya skrivelser har markerats med gult.  

Förslagen på nya särskilda ägardirektiv utgår från grunduppdrag och mål i 

de tidigare ägardirektiven för bolagen, men har kompletterats med 

kommunfullmäktiges mål som träffar det specifika bolaget och med ett 

direktiv om policys och riktlinjer. 

 

Utöver det föreslås vissa ändringar i avseende grunduppdrag och mål vilket 

framgår av den skrivelse som behandlats i Umeå Kommunföretag AB:s 

styrelse samt de bifogade förslagen till ägardirektiv. 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll för Umeå Kommunföretag AB:s styrelse 2021-10-11 

Förslag till beslut till styrelsen 2021-10-04 

Förslag på generella ägardirektiv för Umeå kommuns helägda och       

majoritetsägda bolag. 

Förslag på särskilda ägardirektiv för 

• Infrastruktur i Umeå AB  

• Dåva Deponi och Avfallscenter AB  

• AB Bostaden i Umeå  

• Umeå Energi AB  

• Kompetensspridning i Umeå AB  

• Umeå Parkerings AB  
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• Umeå Hamn AB  

• Umeå Vatten och Avfall AB  

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

Emma Angerbjörn 

Fredrik Lundberg 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Att i stycke fyra på första sidan stryka orden “eller 
försäljning” samt Att efter fjärde stycket på första sidan lägga till 
meningen: “Bolaget ska inte genomdriva några större avyttringar av 
fastighetsbeståndet.” 
Anders Ågren (M), Janet Ågren (S) och Anders Norqvist (L) – Bifall till 
Umeå Kommunföretag AB:s förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till Umeå Kommunföretag AB:s förslag mot Skölds 

(V) förslag med ändring och tillägg enligt ovan. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Umeå Kommunföretag AB:s förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att AB Bostaden 

hittar andra lösningar att klara sin ekonomi långsiktigt annat än 

återkommande utförsäljningar. Ett tydliggörande från ägaren, att detta inte 

ska ske under ägardirektivets giltighetstid, skulle kunna vara ett sätt att få 

bolaget att undersöka alternativa vägar framåt. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Föredragande: Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB  
 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Mariam Salem, Davis Kaza, Bore Sköld, 
Anders Ågren, Anders Sellström, Mattias Larsson, Lars-Ivar Nilsson, Åsa 
Bäckström, Janet Ågren, Anders Norqvist, Leif Lundgren och Jan-Olov 
Carlsson. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Mariam Salem (MP), Anders Ågren (M), Anders 
Sellström (KD), Mattias Larsson (C), Lars-Ivar Nilsson (SD), Janet Ågren (S), 
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Anders Norqvist (L) och Leif Lundgren (M) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 

Davis Kaza (AP) med instämmande av Bore Sköld (V) och Åsa Bäckström 

(V) – Att under punkten Policys och riktlinjer i de särskilda ägardirektiven 

ersätta följande stycke: ”Om så är lämpligt för Bolagets verksamhet kan 

Bolaget besluta och anta egna mål, policys och riktlinjer förutsatt att dessa 

inte står i strid med gällande lagstiftning, bolagsordning eller vad Bolaget 

ålagts att följa i ägardirektiv”  

 

med följande stycke: ”Om så är lämpligt för Bolagets verksamhet kan 

Bolaget besluta och anta egna mål, policys och riktlinjer inom ramen för de 

ägardirektiv som har beslutats av kommunfullmäktige”  

 
Bore Sköld (V), Åsa Bäckström (V) och Jan-Olov Carlsson (V) – Att i stycke 

fyra på första sidan stryka orden “eller försäljning” samt Att efter fjärde 

stycket på första sidan lägga till meningen: “Bolaget ska inte genomdriva 

några större avyttringar av fastighetsbeståndet.” 

 
Bore Sköld (V), Åsa Bäckström (V), Jan-Olov Carlsson (V) med 

instämmande av Davis Kaza (AP) - att på sida två i Generella Ägardirektiv 

20211004 lägga till texten i kursiv enligt nedan:  

8. Övergripande mål och uppdrag  

Bolaget ska stödja uppfyllandet av Umeå kommuns vision och 

övergripande mål. Till målen och uppdragen ska nyckeltal tas fram och 

tillämpas, som är mätbara, uppföljningsbara samt relevanta för respektive 

bolags verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda mål. 

Nyckeltalen ska systematiskt utvärderas och redovisas årligen till 

kommunstyrelsen. Umeå kommuns vision och övergripande mål för 

perioden 2022 – 2025 är följande: 

 
Propositionsordning som godkänns 
Generella ägardirektiv: 
 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Avslag mot bifall till Vänsterpartiets med instämmande av Arbetarpartiets 
tilläggsförslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår tillägget. 
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Särskilda ägardirektiv: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för att bifalla Vänsterpartiets förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 52 ja-röster mot 11 nej-röster och 2 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot Arbetarpartiets med instämmande 
av Vänsterpartiets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för att bifalla Arbetarpartiets med instämmande av 
Vänsterpartiets förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 50 ja-röster mot 13 nej-röster och 2 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Reservation 

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

egna ändrings- och tilläggsförslag samt det förslag Arbetarpartiet lagt. 

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att AB Bostaden hittar andra 

lösningar att klara sin ekonomi långsiktigt annat än återkommande 

utförsäljningar. Ett tydliggörande från ägaren, att detta inte ska ske under 

ägardirektivets giltighetstid, skulle kunna vara ett sätt att få bolaget att 

undersöka alternativa vägar framåt. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag AB  
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§ 253 

 

Diarienr: KS-2021/01010 

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa den föreslagna taxan 0,83% av prisbasbeloppet per timme 

för provisorisk dödsbohantering och att den gäller från 1:a januari 2022. 

För år 2022 blir det 501 kr/timme.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden föreslår 2021-10-20, § 258 att 

kommunfullmäktige ska fastställa taxa för provisorisk dödsboförvaltning. 

 

Individ- och familjenämndens anförande 

När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1§ Ärvdabalken, (ÄB) 

dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets 

utredning och därefter se till att bouppteckning förrättas. Det kan dock 

uppstå hinder som gör att dödsbodelägare inte kan ta sitt ansvar. 

Socialtjänsten har efter en anmälan från hyresvärd, granne eller annan 

enlig 18 kap 2 § 2st ÄB ansvar för att göra de inledande åtgärder som 

annars är en plikt för dödsbodelägare. Det innebär att handläggare på 

socialkontor ekonomi utreder och förvaltar dödsbon/provisorisk 

förvaltning till dess dödsbodelägare påträffas och de påbörjar den 

egentliga boutredningen. 

 

Enligt 18 kap 2 § ÄB och 5 kap 2§ Begravningslagen har socialnämnden rätt 

att ta ut ersättning av boet för sina kostnader för dödsboförvaltning och 

åtgärder enligt Begravningslagen. En kommun får enligt 2 kap 6 § KL inte ta 

ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster som 

kommunen tillhandahåller. Ersättningen skall därför motsvara kommunens 

självkostnad. 
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Provisorisk dödsboförvaltning är inte myndighetsutövning och 

mervärdesskatt ska därför betalas på den ersättning som kommunen har 

rätt att ta ut för dessa tjänster enligt Skatteverket. Förslaget är att individ- 

och familjenämnden uppdaterar taxan per timme som tas ut som en 

ersättning från dödsboet om det finns tillgångar. Den uppdaterade taxan 

är beräknat utifrån vad en handläggare inklusive omkostnader kostar i 

genomsnitt per timme. Därefter har vi räknat ut det i procent av 

prisbasbeloppet för att priset ska kunna följa kostnadsutvecklingen. 

Taxa per timme föreslås till 0,83% av prisbasbeloppet i fallen där det finns 

tillgångar i dödsboet. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-10-20, § 258. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg 
Yrkanden 
Hans Lindberg (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 
Individ- och familjenämnden   
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§ 254 

 

Diarienr: KS-2021/01001 

Revidering av taxa för byggnadsnämndens 

verksamheter 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta taxan för byggnadsnämndens verksamheter med ikraftträdande 

den 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden föreslår 2021-10-20, § 344 revidering av taxan för 

byggnadsnämndens verksamheter. 

 

Taxan för byggnadsnämndens verksamheter arbetades fram och 

beslutades av kommunfullmäktige hösten 2020. Under 2021 har mindre 

behov av justeringar identifierats och taxan har därför reviderats. 

 

Följande justeringar är gjorda: 

• Avgiftsbestämning vid två eller flera åtgärder i samma ansökan har 
förtydligats. 

• Tabell A har kompletterats med tre nya ärendetyper. Det är 
åtgärder som bedöms som ”mycket enkla” och därför inte ryms 
inom ramen för den ärendetypen som åtgärden tidigare har tillhört. 

• Mindre justeringar av kostnaden i tabell A1-2, A8-11 samt A16-17. 

• Mindre justering samt indexuppräkning i underlaget 
Handläggningskostnad Plan- och bygglagen 2021-10-05 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-10-20,  § 344. 

Taxa byggnadsnämndens verksamheter 

Taxaberäkning 2022 tabell A. 

Handläggningskostnad Plan- och bygglagen 2021-10-05. 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund  
 
Yrkanden 
Mikael Berglund (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   
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§ 255 

 

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, enligt bilagor. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken 

1998:808. Nuvarande taxa för verksamheter enligt miljöbalken, som antogs 

av kommunfullmäktige den 21 december 2020, 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. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2021-10-21, § 99 

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken. 

Taxebilaga 1 

Taxebilaga 2 

Taxebilaga 3  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 256 

 

Diarienr: KS-2021/01014 

Taxa för kommunens avgifter inom 

livsmedelslagstiftningen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta taxan för Umeå kommuns avgifter inom livsmedelslagstiftningen 

enligt bilaga. 

 

att taxan börjar att gälla den 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår 2021-10-21, § 98 att 

kommunfullmäktige antar taxa för kommunens avgifter inom 

livsmedelslagstiftningen. 

 

Den 14 december 2019 började EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 

att gälla. Detta har inneburit en översyn och anpassningar av svensk 

lagstiftning inom området. Den 25 februari 2021 antog riksdagen ändringar 

i livsmedelslagen och regeringen beslutade om en ny förordning 

(2021:176:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter.  

 

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för arbetet 

inom livsmedelslagstiftningen behöver kommunens taxa justeras med 

hänvisningar till nya förordningen om avgifter. Förslaget till taxa utgår från 

SKR:s mall med vissa justeringar. Förändringarna från nu gällande taxa är 

huvudsakligen hänvisning till nya avgiftsförordningen samt tillägg i form av 

avgift för kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för 

snabb varning (RASSF) och avgift för inköp under dold identitet. En ny 

formulering gällande timavgiften görs också för att förtydliga uttag av 
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halv timavgift. Avgifternas storlek är oförändrade, 1 324 kronor per timme 

kontrolltid för årlig offentlig kontroll och 1 050 kronor per timme 

kontrolltid för annan offentlig verksamhet som registrering av anläggning 

och uppföljande kontroll. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2021-10-21, § 98. 

Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 257 

 

Diarienr: KS-2021/01020 

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens 

verksamhet inom serveringstillstånd enligt 

alkohollagen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom 

serveringstillstånd enligt alkohollagen enligt bilagor: 

 

• Umeå kommuns taxa för verksamhet inom serveringstillstånd 

enligt alkohollagen 

• Bilaga 1, 2 och 3 

 

att taxan börjar att gälla 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår 2021-10-21, § 97 att 

kommunfullmäktige antar taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens 

verksamhet inom serveringstillstånd enligt alkohollagen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan 2012 handlagt ärenden och 

bedrivit tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622). Samma år fattade 

Kommunfullmäktige beslut om taxa för avgifter för prövning och tillsyn 

som används idag. Dessa avgifter baserade sig på taxan som beslutades av 

Kommunfullmäktige 2001 och började gälla 2002. Således har avgifterna 

inom området varit i princip oförändrade de senaste 20 åren. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2021-10-21, § 97 inklusive 

taxor. 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 258 

 

Diarienr: KS-2021/00580 

Fyllnadsval: Ledamot i AB Bostaden i Umeå, AB 

Bostaden Parkering i Umeå och Kommunicera i 

Umeå AB; Anna-Karin Sjöstrand (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att utse Alf Molin (L) till ledamot i AB Bostaden i Umeå, AB Bostaden 

Parkering i Umeå och Kommunicera i Umeå AB 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat Anna-Karin Sjöstrand (L) entledigande från 

rubricerade uppdrag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Alf Molin 

AB Bostaden i Umeå 

Lönesupport, Troman   
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§ 259 

 

Diarienr: KS-2021/00835 

Fyllnadsval: Ersättare i för- och 

grundskolenämnden; Frida Karlander (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att utse Wilma Hvirfvel (L) till ersättare i för- och grundskolenämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2021-09-27 att bevilja 

Frida Karlander (L) entledigande från uppdraget som ersättare i för- och 

grundskolenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Wilma Hvirfvel 

För- och grundskolenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 260 

 

Diarienr: KS-2021/00952 

Fyllnadsval: Ledamot i Umeå Energi AB, Umeå 

Energi Elhandel AB, Umeå Energi Sol Vind och 

Vatten AB samt Umeå Energi UmeNet AB; Zacharias 

Tjäder (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedning 

 

att utse Nils Erik Pettersson (MP) till ledamot i Umeå Energi AB, Umeå 

Energi Elhandel AB, Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB samt Umeå 

Energi UmeNet AB. 

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde 2021-10-25 beviljade kommunfullmäktige Zacharias 

Tjäder (MP) begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Umeå 

Energi AB med dotterbolag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Nils Erik Pettersson 

Umeå Energi AB, Birgitta Josér 

Lönesupport, Troman 
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§ 261 

 

Diarienr: KS-2021/00964 

Fyllnadsval: Ersättare i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden; Natalie Akyol (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utse Shaimaa 

El Nabris (MP).  

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde 2021-10-25 beviljade kommunfullmäktige Natalie 

Akyol (MP) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Shaimaa El Nabris 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 262 

 

Diarienr: KS-2021/01012 

Fyllnadsval: Styrelseledamot i Kvarkenhamnar AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga vd för Umeå Parkerings AB (UPAB) Elin Pietroni från sitt 

uppdrag som ledamot i det med Vasa stad gemensamt ägda bolaget 

Kvarkenhamnar AB. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att utse vd för Dåva Deponi och Avfallscenter AB (Dåva DAC) Jörgen 

Aronsson till ledamot i det med Vasa stad gemensamt ägda bolaget 

Kvarkenhamnar AB. 

Ärendebeskrivning 

Kvarkenhamnar AB är ett gemensamt ägt bolag mellan Vasa Stad och 

Umeå Hamn AB. Styrelsen består av 3 representanter (1 politiskt utsedd 

samt 2 tjänste/näringslivs personer) från vardera Umeå och Vasa samt 

ordförande från Umeå, totalt 7 ledamöter.  

 

Elin Pietroni har tillträtt som styrelseledamot i huvudstyrelsen för Sobona 

och önskar av tidsbrist att entledigas från sin styrelsepost i Kvarkenhamnar 

AB. Då bolaget är inne i en expansiv fas, inte minst utifrån ett försäljnings 

och marknadsperspektiv, behöver en ny ledamot ha god kännedom om 

försäljning och marknadsföring samt även god inblick i politiskt ägda 

organisationer. 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 

Beslutet ska skickas till 
Elin Pietroni 
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Jörgen Aronsson 

Umeå kommunföretag 

Lönesupport, Troman   
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§ 263 

 

Diarienr: KS-2021/00982 

Fyllnadsval: Ledamot tillika vice ordförande i 

individ- och familjenämnden; Björn Kjellsson (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att utse ersättare Hanna Lundin Jernberg (L) till ledamot tillika vice 

ordförande i individ- och familjenämnden 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Björn Kjellssons bortgång har kommunfullmäktige att 

utse ny ledamot och vice ordförande i individ- och familjenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Hanna Lundin Jernberg 

Individ- och familjenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 264 

 

Diarienr: KS-2021/01054 

Avsägelse: Ledamot tillika 2:e vice ordförande i för- 

och grundskolenämnden Nasteho Osman Lander (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Nasteho Osman Lander (V) begärt entledigande från 

uppdraget som ledamot tillika 2:e vice ordförande i för- och 

grundskolenämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att utse Tobias Holmbom (V) till ledamot tillika 2:e vice ordförande i 

för- och grundskolenämnden. 

Ärendebeskrivning 

Nasteho Osman Lander (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot och 2:e 

vice ordförande i för- och grundskolenämnden 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Nasteho Osman Lander 

Tobias Holmbom 

För- och grundskolenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman   
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§ 265 

 

Diarienr: KS-2021/01019 

Avsägelse: Ledamot i byggnadsnämnden, ersättare i 

kommunfullmäktige och jämställdhetsutskottet; 

Maria Myrstener (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Maria Myrstener (V) begärt entledigande från uppdragen som 

ledamot i byggnadsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och 

ersättare i jämställdhetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 

Maria Myrstener (V) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 

byggnadsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 

jämställdhetsutskottet  

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Maria Myrstener 

Byggnadsnämnden 

Jämställdhetsutskottet 

Länsstyrelsen 

Lönesupport, Troman 
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§ 266 

 

Diarienr: KS-2021/01040 

Avsägelse: Ersättare i valnämnden och 

Norrlandsoperans styrelse; Lena Näslund (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Lena Näslund (S) begärt entledigande från uppdragen som 

ersättare i valnämnden och ersättare i styrelsen för Norrlandsoperan AB. 

Ärendebeskrivning 

Lena Näslund (S) har begärt entledigande från uppdragen som ersättare i 

valnämnden och ersättare i styrelsen för Norrlandsoperan AB. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lena Näslund 

Valnämnden 

Norrlandsoperan 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 267 

 

Diarienr: KS-2021/01051 

Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige Björn 

Alrutz Boman (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Björn Alrutz Boman (L) begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Björn Alrutz Boman (L) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Björn Alrutz Boman 

Länsstyrelsen 

Lönesupport, Troman 
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§ 268 

 

Diarienr: KS-2021/00088 

Anmälningsärenden 2021-11-29 

Motioner 

Motion 33/2021: Inför kommunala trygghetsvärdar i Umeå; Maria Nilsson 

och Christina Sjödin (SD) Diarienummer: KS-2021/01092. 

Ej verkställda beslut 

Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2021 - Beslut individ- och 

familjenämnden § 252. Diarienummer: KS-2021/00016-6 

 

Statistikrapporter ej verkställda beslut LSS 2021 - Beslut individ- och 

familjenämnden § 253. Diarienummer: KS-2021/00016-7 

 

Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2021 - Beslut äldrenämnden § 

97. Diarienummer: KS-2021/00016-8 

Revisionsrapporter 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens planeringsberedskap 

Diarienummer: KS-2021/00571 

 

Revisionsrapport: Granskning av långsiktig finansiell planering 

Diarienummer: KS-2021/00653 

 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens brottsförebyggande arbete 

Diarienummer: KS-2021/00786 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

från och med den 2 november 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Parti: Liberalerna  

Ny ledamot: Carinne Sjöberg 

Ny ersättare: Björn Alrutz-Boman 

Avgången ledamot: Björn Kjellsson 
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Vision för äldreomsorgen 

Äldrenämnden 2021-10-21, § 87 

Vision för äldreomsorgen - Äldrenämnden beslutar att visionen för Umeå 

kommuns äldreomsorg ska vara ”Tillsammans för ett bättre liv – livet ut”. 

Diarienummer KS-2021/01096-1.  
 

 

  



Sida 54 av 80 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-11-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 269 

 

Diarienr: KS-2015/00988 

Motion 49/2015: Klimatbudget för Umeå; Åsa 

Bäckström (V) och Ellika Nordström (-) (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

att anse motion 49/2015 - Klimatbudget för Umeå besvarad i enlighet 

med tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i december 2015 yrkar Åsa 
Bäckström (V) och Ellika Nordström (-)(MP) 
 
Att kommunfullmäktige ger Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att 

presentera ett förslag på en kommunal klimatbudget baserad på Sveriges 

miljömål för begränsad klimatpåverkan. 

 

Att klimatpolitiska mål kopplade till den kommunala klimatbudgeten införs 

i upphandlingspolicyn. 

 

Att Umeå kommun i ett valfritt kommande investeringsprojekt under 

mandatperioden gör beräkningar av växthusgasutsläpp (klimatkalkyl) som 

ett komplement till den ekonomiska kalkylen. 

 

Yttrande 

I februari 2020 antog kommunfullmäktige nya lokala miljömål. I samband 

med antagande gavs följande i uppdrag: 
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- att ge kommunstyrelsen (Övergripande planering) i uppdrag att ta 

fram ett åtgärdsprogram för de lokala miljömålen 

- att i åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen avseende 

klimatavsnittet beskriva i vilken takt arbetet behöver genomföras så 

att det sker i enlighet med Parisavtalet. 

 

Vidare gavs följande tilläggsuppdrag i planeringsförutsättningar för 2021-

2024: 

Uppdrag 12 innebär att ta fram och till nämnderna tillhandahålla en 

metodik för att genomföra klimat- och kostnadsanalyser. Metoden ska 

underlätta nämndernas redan pågående arbete med att ta fram och 

prioritera åtgärder för att leva upp till Umeå kommuns miljömål.  

Uppdrag 13 innebär att tillsammans med Umeå kommunföretag ta fram ett 

analysunderlag för klimatomställningsinvesteringar för såväl kommunen 

som kommunkoncernen utifrån det arbete som bedrivs inom ramen för 

Klimatneutrala Umeå. 

 

Inom arbetet med åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen har det 

tagits fram ett första klimatnuläge med beräkningar av klimatutsläpp från 

kommunens verksamheter och vissa bolag. Med hjälp av detta formuleras 

det nu åtgärdsförslag för att minska kommunens klimatpåverkan. 

Åtgärdsförslagen ska även bedömas utifrån effektivitet och kostnad. 

 

Inom projektet ”Klimathänsyn i upphandling” har det tagits fram 

rekommendationer för upphandlingar med skarpare hållbarhetskriterier 

för fordon och andra inköpskategorier. Projektet pekar också på att det 

krävs resursförstärkning på upphandling för att ställa skarpa 

hållbarhetskriterier och uppföljning av dessa. Två resurser för detta är 

planerade att tillsättas från årsskifte 2022. Dessutom finns det medel till en 

kompetens som ansvarar för det interna miljöledningssystemet, vilket 

innebär en förbättrad intern styrning mot de uppsatta mål. 

Åtgärdsförslagen ingår i det åtgärdsprogrammet för miljömålen som är 

under framtagande. 

 

Från och med den 1 januari 2022 införs krav på klimatdeklaration vid 

uppförande av nya byggnader. Detta är ett steg i statens styrning mot en 

minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.  
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Ett exempel i Umeå kommun där en sådan klimatberäkning har upprättats 

är förskolan Kålmasken som ska byggas på Tomtebogård.  

Beslutsunderlag 

Motion 49/2015 - Klimatbudget för Umeå  

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Ellen Ström (V) – bifall till motionen 

Janet Ågren (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen 

besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till 

motionen. Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att 

bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen. 

Janet Ågren (S) – bifall till planeringsutskottets förslag (anse motionen 

besvarad) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till planeringsutskottets förslag mot bifall till 

motionen. Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag att 

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

bifalla motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Åsa Bäckström, Janet Ågren, Lars-Ivar Nilsson, Davis 
Kaza, Robert Axebro, Nils Seye Larsen, Hans Lindberg, Mattias Larsson och 
Andreas Sjögren.  
 
Yrkanden 
Janet Ågren (S), Davis Kaza (AP), Robert Axebro (C), Nils Seye Larsen (MP), 
Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C) och Andreas Sjögren (S) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad). 
 
Åsa Bäckström (V) – Bifall till motionen. 
 
Lars-Ivar Nilsson (SD) – Avslag till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall till 
motionen mot avslag till motionen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Åsa Bäckström (V)  reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
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§ 270 

 

Diarienr: KS-2018/00776 

Motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter; 

Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och 

Morgan Flank (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

att anse motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter besvarad i 

enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Reservation 

Lars-Ivar Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag att avslå 

motionen. Se reservationstext under kommunfullmäktiges beslutsordning.  

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2018-10-12 yrkar Nasser Mosleh 
med flera (MP):  

Att Umeå kommun gör sina egna transporter koldioxidneutrala till år 2026. 

Yttrande 

I februari 2020 antog kommunfullmäktige nya lokala miljömål som syftar 

till att minska kommunens klimatpåverkan från bland annat egna 

transporter. De två mål som responderar till motionärernas begäran är 

följande: 

• Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025, dvs ha nettonoll 

utsläpp av växthusgaser. 

• Transporternas klimatpåverkan i Umeå ska minska. Det ska ske genom 

att drivmedlen är fossilfria år 2030 och att det hållbara resandet ökar. 

 

Inom projektet ”Klimathänsyn i upphandling” har det tagits fram 

rekommendationer för upphandlingar med skarpare hållbarhetskriterier 
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för fordon och andra inköpskategorier. Projektet pekar också på att det 

krävs resursförstärkning på upphandling för att ställa skarpa 

hållbarhetskriterier och uppföljning av dessa. Två resurser för detta är 

planerade att tillsättas från årsskifte 2022. Dessutom finns det medel till en 

kompetens som ansvarar för det interna miljöledningssystemet, vilket 

innebär en förbättrad intern styrning mot de uppsatta mål. 

Åtgärdsförslagen ingår i det åtgärdsprogrammet för miljömålen som är 

under framtagande. 

En arbetsgrupp har bildats med representanter från kommunens olika 

verksamheter, vilka har tagit fram en ny fordonspolicy och riktlinjer för 

fordon i Umeå kommun. Målet med arbetet är att identifiera åtgärder för 

kommunens fordonspark som främjar till att minska fossilberoendet och 

ökar nyttjandegraden av fordonen, för att uppnå kostnadseffektivitet och 

minska den negativa miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter 

Tekniska nämndens yttrande 

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) – Avslå motionen. 
Janet Ågren (S) – Bifall till planeringsutskottets förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till planeringsutskottets förslag (besvarad) mot att avslå motionen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets 

förslag (att anse motionen besvarad). 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Nils Seye Larsen, Janet Ågren, Lars-Ivar Nilsson, Patrik 
Brännberg, Mikael Berglund, Arvid Lundberg, Hans Lindberg, Anna-Karin 
Sjölander och Anders Norqvist. 
 
Yrkanden 
Nils Seye Larsen (MP), Janet Ågren (S), Patrik Brännberg (AP), Mikael 
Berglund (S), Anna-Karin Sjölander (C), Anders Norqvist (L) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad). 
 
Lars-Ivar Nilsson (SD) – Avslag till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot avslag 
till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Lars-Ivar Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag att avslå 
motionen. Sverigedemokraterna är oroliga att tar på sig målsättningar och 
vidlyftiga ambitioner som inte än realistiska med dagens teknik. När 
politiken går före den faktiska tekniska utvecklingen har vi fått ett varierat 
resultat, inte minst vad gäller klimatinvesteringar. Vi vill inte låsa fast oss i 
målsättningar som kan tvinga fram stora kostnader om kommunen 
nyinvesterar när befintliga investeringar fortfarande är fullt 
funktionsdugliga och kostnadseffektiva 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 271 

 

Diarienr: KS-2020/00298 

Motion 3/2020: Självkostnadspris för fika i 

kommunfullmäktige; Lars-Arne Ivert och Maria 

Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 3/2020: Självkostnadspris för fika i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i april 2020 yrkar Lars-Arne Ivert 

(SD) och Maria Nilsson (SD): 

 

att fritt kaffe och bröd avgiftsbeläggs till självkostnadspris för 

förtroendevalda i kommunfullmäktige. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige, kommunens högst beslutande organ, sammanträder 

elva gånger per år och ett sammanträde pågår mellan kl. 9.00 och 18.00. 

Sammanträdesdagen inleds vanligtvis med gruppmöten från kl. 8.00. 

Kommunfullmäktige består av 101 förtroendevalda; 65 ordinarie ledamöter 

och 36 ersättare och därutöver tjänstgör cirka 8 tjänstepersoner på hela 

eller en del av sammanträdet.  

 

Fikat (kaffe och smörgås) i samband med kommunfullmäktiges 

sammanträden har under många år levererats av kaféet som håller till i 

samma byggnad som fullmäktigesalen. Kostnaden för fikat är cirka 8.000 

kronor/sammanträde.  
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Fördelar med förslaget 

Positiv påverkan på kommunens ekonomi samt signalvärdet att de 

förtroendevalda och tjänstepersoner bekostar sitt eget fika. 

 

Nackdelar med förslaget 

Negativt för leverantören som behöver ha personal som hanterar betalning 

av fikat. Det kan uppstå kö när många vill handla samtidigt. Det kan 

medföra att inte alla handlar och ett matsvinn uppstår. Det är inte heller 

givet att någon leverantör vill åta sig uppdraget under föreslagna 

förutsättningar.  

 

Utifrån ovanstående föreslår stadsledningskontoret att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå motionen) mot 

bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen). 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Patrik Brännberg, Mattias Larsson, 
Mikael Berglund, Tomas Wennström, Åsa Bäckström och Anders Norqvist.  
 
Yrkanden 
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Mattias Larsson (C), Mikael Berglund (S), Tomas Wennström (S), Åsa 
Bäckström (V), Anders Norqvist (L) och Maria Nilsson (SD) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Patrik Brännberg (AP) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Maria Nilsson   
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§ 272 

 

Diarienr: KS-2020/00656 

Motion 26/2020: Psykisk ohälsa - Umeå Sveriges 

bästa folkhälsa 2020; Anna-Karin Sjölander (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 26/2020 Psykisk ohälsa – Umeå Sveriges bästa folkhälsa 

2020 besvarad utifrån individ- och familjenämndens och äldrenämndens 

yttranden. 

 
Reservation 
Anna-Karin Sjölander (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i september 2020 yrkar Anna-Karin 

Sjölander (C):  

• att folkhälsorådets arbete intensifieras och prioriterar 

folkhälsoarbetet utifrån aktuellt nuläge.  

• att samverkan mellan kommunal verksamhet och regionen 

utvecklas för att bygga en bred uppsökande verksamhet. 

• att individ- och familjenämnden tillsammans med äldrenämnden 

skyndsamt utreder möjligheten att tillskapa förebyggande insatser 

med hjälp av mänskliga möten för att aktivt förebygga den ökade 

psykiska ohälsan som präglar samhället. 

 

Sammanfattning av motionen 

Motionären föreslår att samverkan mellan kommunal verksamhet och 

regionen utvecklas för att främja arbetet med psykisk hälsa. Motionen 

belyser att psykisk ohälsa är ett växande problem i alla åldersgrupper och 

utbildningsgrupper. Umeå kommun behöver därför tillskapa lösningar som 

förebygger och förhindrar psykisk ohälsa och mänskligt lidande.  Motionen 
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belyser vidare att enligt Försäkringskassans redovisning är det 48 procent 

av alla pågående sjukfall under första kvartalet 2019 som rörde psykisk 

ohälsa. En beräkning visar att kostnaden för sjukskrivning baserat på 

psykisk ohälsa uppgick till 30,8 miljarder kronor under 2018. 

 

Sammanfattande synpunkter individ- och familjenämnden och 

äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden (IFN) anser att motionens andra och tredje 

att-sats ska anses vara besvarade.  

 

Äldrenämnden (ÄN) anser motionen besvarad med reservation för att 

motionens första att-sats hänvisar till Folkhälsorådet som är nedlagt 

(2018).  

 

Nämnderna tar därför inte upp den första att-satsen till beslut.  

 

Psykisk hälsa, inkluderar ett brett perspektiv och Umeå kommun arbetar 

med frågan inom många olika verksamheter. Som exempel kan nämnas 

folkhälsoundersökningen, Jämlika liv 20 och UNGA 20. Jämlika liv 20 har 

presenterats både i KSHU och i Regionen Västerbottens instans för 

folkhälsofrågor, Nämnden för folkhälsa och primärvård.  

 

Vidare arbetet med samverkan kring barn och unga psykisk hälsa är 

pågående genom HLT- samverkan som är etablerad i Umeå och hela 

Västerbottens län. Målet med HLT samverkan är att barn och unga 0–16 år 

ska få ett tidigt och samordnat stöd för att undvika mer omfattande 

svårigheter senare i livet. HLT symboliserar de tre grundläggande 

rättigheterna för barn: Hälsa (hälsocentral, sjukstuga, mödrabarn-

hälsovård), lärande (förskola, skola och elevhälsa) och trygghet 

(socialtjänst). Grunden till HLT-teamen är att verksamheterna med sina 

olika kompetenser arbetar tillsammans med barn och deras familjer på ett 

strukturerat sätt. Det finns idag ett 20 tal HLT-team i Umeå som samverkar 

strukturerat för barn och unga och deras familjer. Elevhälsan i Umeå 

kommun har vidare ett pågående arbete tillsammans med Region 

Västerbotten kring YAM (Youth Aware of Mental health) för åk 8 i Umeå. 

Det har varit pausat med anledning av pandemin, men kommer att 

återupptas under 2022 igen. 
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Arbete med en uppdaterad suicidhandlingsplan i Umeå kommun håller på 

att fastställas. Suicidpreventionen återfinns under, - Umeå kommuns 

program för säkerhet och trygghet, som anger inriktning och mål för 

kommunens säkerhets- och trygghetsarbete. Grad av fysisk aktivitet 

påverkar även invånares mentala mående, där en rad projekt och initiativ 

pågår för att främja förutsättningar för fysisk aktivitet i alla åldrar.  

 

Arbete för psykisk hälsa, stresshantering, ökad fysisk aktivitet och åtgärder 

för att öka jämlikheten bland olika utsatta målgrupper, är ett led för att 

minska hälsoklyftorna i samhället.   

 

Folkhälsofrågorna är numera kopplade till Umeå kommuns 

hållbarhetsutskott (KSHU) efter att Folkhälsorådet lades ner 2018. 

Ledamöter från Regionen Västerbotten adjungeras därmed till ärenden 

med folkhälsofokus för att säkerställa samarbetet mellan kommunen och 

regionen i dessa frågor. Därav kan även den första att-satsen anses vara 

besvarad.  

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens yttrande 

Äldrenämndens yttrande 

Beredningsansvariga 

Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg 

 

Hållbarhetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Robert Axebro (C) – bifall till motionen 

Nils Seye Larsen (MP), Janet Ågren (S), Andreas Lundgren (S), Lena Riedl 

(M) och Åsa Bäckström (V) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad. 

 

Propositionsordning som godkänns 
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Ordföranden ställer bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till 

motionen. Hållbarhetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets förslag (att anse 

motionen besvarad). 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anna-Karin Sjölander, Andreas Lundgren, Igor Hell, Ellen 
Ström, Carin Nilsson, Nils Seye Larsen, Anders Norqvist, Veronica Kerr, 
Peter Vigren och Christina Sjödin. 
 
Yrkanden 
Andreas Lundgren (S), Igor Hell (M), Ellen Ström (V), Nils Seye Larsen 
(MP), Anders Norqvist (L), Veronica Kerr (KD) och Peter Vigren (S) – Bifall 
till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad). 
 
Anna-Karin Sjölander (C) och Christina Sjödin (SD) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Anna-Karin Sjölander (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om bifall till motionen. 

 

Beslutet ska skickas till 

Anna-Karin Sjölander 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 

Övergripande planering   
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§ 273 

 

Diarienr: KS-2020/00856 

Motion 39/2020: Försök med betyg från årskurs 4; 

Lena Riedl (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 39/2020: Försök med betyg från årskurs 4 enligt för- och 

grundskolenämndens yttrande.  

 

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

om att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i november 2020 yrkar Lena Riedl (M): 

 

att Umeå kommun verkar för att grundskolor i Umeå ansöker om att delta i 

försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. 

 

För- och grundskolenämnden har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

För- och grundskolenämndens yttrande 2021-01-28, § 6 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
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Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Att anse motionen 
besvarad. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 

Propositionsordning som godkänns 

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

besvarad. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

om att anse motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Björn Kjellsson (L) och Lars Forsgren (SD) – att anse 

motionen besvarad 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs -och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till att anse den besvarad. Kommunstyrelsen beslutar enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

 

Reservation 

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

om att anse motionen besvarad. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Moa Brydsten, Daniell Andersson, Robert 
Axebro, Arvid Lundberg, Patrik Brännberg, Anders Norqvist, Veronica Kerr, 
Anna-Karin Sjölander, Maria Nilsson, Peter Vigren, Ellen Ström, Davis Kaza, 
Lars-Ivar Nilsson 
 
Yrkanden 
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Moa Brydsten (S), Daniell Andersson (V), Arvid Lundberg (MP), Patrik 
Brännberg (AP), Veronica Kerr (KD), Anna-Karin Sjölander (C), Maria 
Nilsson (SD), Peter Vigren (S), Lars-Ivar Nilsson (SD) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Anders Ågren (M) och Anders Norqvist (L) – Bifall till att anse motionen 
besvarad. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot att anse 
motionen besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att anse motionen besvarad. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden   
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§ 274 

 

Diarienr: KS-2020/00915 

Motion 41/2020: Inför språktest vid anställning av 

personal inom hemtjänst och äldreomsorg; Igor 

Jonsson, numera Igor Hell (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 41/2020: Inför språktest vid anställning av personal inom 

hemtjänst och äldreomsorg enligt äldrenämndens yttrande. 

 

Reservation 

Maria Nilsson (SD). Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 

förslag att bifalla motionen. Se reservationstext under 

kommunfullmäktiges beslutsordning. 

 

Anders Ågren (M) och Igor Hell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i december 2020 yrkar Igor Jonsson 

(M) att uppdra till äldrenämnden att införa språktest vid anställning av 

personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga 

kunskaper i det svenska språket.  

 

Äldrenämnden har 2021-02-25 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Beslutsunderlag  
Motionen  
Äldrenämndens yttrande  
Äldrenämndens protokoll 2021-02-25, § 18.  
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Beredningsansvariga  
Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben  
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden  
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen).  

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen.  

 

Propositionsordning som godkänns  

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag 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 bifall till motionen.  

 

Kommunstyrelsens beslutsordning  
Yrkanden  

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

Kerr (KD) – bifall till motionen  

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

avslå motionen.  

 

Proposition som godkänns  

Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Reservation  

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

förmån för eget förslag att bifalla motionen.  

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Igor Hell (tidigare Jonsson), Davis Kaza, Christina Sjödin, 
Maria Nilsson, Marianne Normark, Veronica Kerr, Åsa Bäckström, Carin 
Nilsson, Nils Seye Larsen, Elmer Eriksson, Carinne Sjöberg, Mehrana 
Bassami, Solveig Granberg och Ari Leinonen.  
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Yrkanden 
Åsa Bäckström (V), Carin Nilsson (S), Nils Seye Larsen (MP), Mehrana 
Bassami (S) och Lennart Holmlund (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag 
(avslå motionen). 
 
Igor Hell (M), Davis Kaza (AP), Christina Sjödin (SD), Maria Nilsson (SD), 
Marianne Normark (L), Veronica Kerr (KD), Elmer Eriksson (M), Carinne 
Sjöberg (L) och Solveig Granberg (C) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 35 ja-röster mot 28 nej-röster, och 2 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Reservation 
Maria Nilsson (SD). Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 

förslag att bifalla motionen. Det är självklart att man i Sverige pratar 

svenska, i synnerhet om man skall arbete offentligt med service. 

 

Anders Ågren (M) och Igor Hell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om bifall till motionen. 

 

Beslutet ska skickas till  

Äldrenämnden  

Motionären  
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§ 275 

 

Diarienr: KS-2020/00963 

Motion 42/2020: Storsjödammen; Davis Kaza (AP) 

och Patrik Brännberg (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 42/2020: Storsjödammen. 

 

Reservation 
Davis Kaza (AP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i december 2020 yrkar Davis Kaza 

(AP) och Patrik Brännberg (AP) följande: 

 

att Storsjödammen uppfördes utan bygglov, 

att Storsjödammen uppfördes utan vattendom/tillstånd, 

att Umeå kommun snarast tillser att dessa juridiska brister avhjälpes, 

att kommunen omedelbart tar det ansvar som miljöbalken kräver för en 

dammanläggning intill bebyggelse inom stadsplanelagt område. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden 

har fått motionen för yttrande, se svar från nämnderna nedan. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det krävs en geohydrologisk 

utredning för att konstatera om Storsjödammen inverkar på 

grundvattenförhållandena vid närliggande byggnader. 
 

Byggnadsnämndens yttrande 

Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 
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motion 42/2020: Storsjödammen; Davis Kaza, Patrik Brännberg (AP) 

besvarad angående att Storsjödammen uppfördes utan bygglov enligt 

yttrande nedan (se protokollsutdrag i bilaga) 

 

Tekniska nämndens yttrande 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionens att-

satser. Argumenten för ställningstagandet är: 

 

- Skadeärendet är hanterat och en utredning har säkerställt att 
vattennivåerna i Storsjödammen inte påverkar grundvattennivåerna i 
området. 

- När dammen anlades krävdes varken bygglov eller marklov för 
anläggandet. Inför den planerade ombyggnaden av parkområdet söks 
de tillstånd som krävs för att genomföra åtgärder i och intill 
Storsjödammen. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

Utifrån både byggnadsnämndens och tekniska nämndens yttranden 

framgår att det inte krävdes bygglov eller marklov när Storsjödammen 

anlades. Tekniska nämnden säger att en utredning har säkerställt att 

vattennivåerna i Storsjödammen inte påverkar grundvattennivåerna i 

området varpå miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkt därmed 

förefaller tillgodosedd. Tekniska nämnden påtalar också att skadeärendet 

är hanterat. Sammantaget föreslår stadsledningskontoret att 

kommunfullmäktige därmed anser motionen besvarad. 

 

Tjänsteskrivelsens förslag till beslut 

att anse motion 42/2020: Storsjödammen besvarad enligt 

stadsledningskontorets sammanvägda anförande. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2021-03-11. 

Byggnadsnämndens yttrande 2021-03-17, § 77 

Tekniska nämndens yttrande 2021-04-29 

Motionen inklusive bilagorna 1-7. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben 
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Planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) med instämmande av Janet Ågren (S), Anders Ågren 

(M) och Peder Westerberg (L) – avslag till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer avslag till motionen mot tjänsteskrivelsens förslag att 

anse motionen besvarad. Planeringsutskottet bifaller förslaget att avslå 

motionen.  

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag (att avslå 

motionen). 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Davis Kaza, Lena Karlsson Engman, Mikael Berglund, 
Patrik Brännberg och Maja Westling. 
 
Yrkanden 
Lena Karlsson Engman (S) och Mikael Berglund (S) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Davis Kaza (AP) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Reservation 
Davis Kaza (AP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
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§ 276 

 

Diarienr: KS-2021/00122 

Motion 1/2021: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum; 

Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson och Petter Nilsson 

(SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 1/21: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum enligt 

kulturnämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M). Moderaterna reserverar sig till förmån för bifall till 

motionen. Se reservationstext under näringslivs- och arbetsutskottets 

beslutsordning. 

 

Christina Sjödin (SD). Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. Se reservationstext under 

beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i januari 2021 yrkar Lars-Arne Ivert 

(SD), Maria Nilsson (SD) och Petter Nilsson (SD): 

 

att Umeå kommun avvecklar kvinnohistoriska museet. 

 

Kulturnämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen  

Kulturnämndens protokoll 2021-04-21, § 21. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-05-20, § 21 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) och Mattias Larsson (C) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Ågrens förslag om 

bifall till motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M). Moderaterna vill sedan tidigare avveckla 

Kvinnohistoriskt museum i kommunal regi. Undertecknad reserverar sig 

därför till förmån för bifall på motionen. Vi moderater tycker det är rätt att 

satsa på kultur för att utveckla Umeå som en attraktiv kommun, men anser 

däremot att budgetramen kan minskas. Då kommunens kulturbudget 

redan är omfattande, och M har för avsikt att minska den, så anser vi att 

det inte finns något ekonomiskt utrymme att behålla Kvinnohistoriska 

museet i kommunal regi. Deras befintliga lokaler bör hyras ut till en extern 

aktör som kan passa in och som har ett intresse av det perfekta läget i 

Väven. Detta sparar ca 11 miljoner kronor för kommande år, fördelat på 

olika nämnders ramar. Det som är bevarandevärt kan överföras till 

Västerbottens museum, på samma sätt som vi hanterat Regementsmuseet 

på I20- området. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD), Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) – bifall till 

motionen 

Mattias Larsson (C), Tomas Wennström (S), Nils Seye Larsen (MP), Ellen 

Ström (V) och Peder Westerberg (L) – bifall till näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Reservation 

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

att bifalla motionen (se reservationstext ovan). 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Helena Smith, Kjerstin Widman, Christina 
Sjödin, Andreas Sjögren, Veronica Kerr, Anders Norqvist, Sven-Olov 
Edvinsson, Davis Kaza, Ali Yasin Dahir, Lennart Holmlund, Maria Myrstener 
och Anders Ågren. 
 
Yrkanden 
Helena Smith (S), Andreas Sjögren (S), Anders Norqvist (L), Sven-Olov 
Edvinsson (C), Davis Kaza (AP), Ali Yasin Dahir (S), Lennart Holmlund (S), 
Maria Myrstener (V) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Maria Nilsson (SD), Kjerstin Widman (M), Christina Sjödin (SD), Veronica 
Kerr (KD) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Anders Ågren (M). Moderaterna reserverar sig till förmån för bifall till 

motionen. Se reservationstext under näringslivs- och arbetsutskottets 

beslutsordning. 

 
Christina Sjödin (SD). Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 

eget förslag att bifalla motionen. Sverigedemokraterna har under lång tid 

varit skeptiska mot kvinnohistoriska museet i synnerhet men även 

kommunfinansierad könsdikotomi i allmänheten. Pengar som läggs på 

kultur och så kallad "jämställdhet" kan användas att gynna jämlikhet på 

riktigt i den kommunala kärnverksamheten. Kvinnohistoriska är en klen 

tröst till den kvinna som tvingas arbeta deltid i en äldreomsorg med 

alldeles för låg lön. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
 

 

 

 


