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Övriga deltagare 

 

Anders Rålin (MP), kommunrevisor 

 
Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Eric Lindström, kommunjurist 
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§ 136 

 

Diarienr: KS-2022/00076 

Val av justerare och fastställande av dagordning 

2022-08-29 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till justerare av dagens protokoll utse Moa Brydsten (S) och Ulrik Berg (M) 

 

att digital justering äger rum måndag 5 september kl. 15 

 

att fastställa dagordning för mötet.  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare   
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§ 137 

 

Diarienr: KS-2022/00660 

Interpellation: Hur blir det med de beslutade 

resursgrupperna inom skolan? Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anders Norqvist, Moa Brydsten, Daniell 

Andersson, Patrik Brännberg, Lena Riedl, Peter Vigren, Veronica Kerr, Arvid 

Lundberg, Robert Axebro, Helena Smith och Nils Seye Larsen 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om 

interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Norqvist (L) 

följande interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande. 

 

Hur blir det med de beslutade resursgrupperna inom skolan? 

Den 25 nov 2021 tog en enig för- och grundskolenämnd i Umeå beslutet att 

elever som har behov av en anpassad lärmiljö ska kunna få plats i en 

resursskola/grupp eller en särskild undervisningsgrupp. Flertalet av berörda 

elever har det som betecknas neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) vilket är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. 

Några är ADHD, autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.  

 

Flera av de beslutade insatserna är tänkt att träda i kraft redan hösten 

2022. Hela organisationen kring dessa elever med särskilda behov ska vara 

genomförd hösten 2023. 

 

Denna typ av beslut tar naturligtvis viss tid att implementera men för varje 

år som går så blir det för många av eleverna ett förlorat år om inte skolan 

kan möta upp på det sätt som förväntas. Det som är klart är dock att med 

den nya ambition som Umeå nu får gällande dessa elever så förutsätter det 

inte bara organisatoriska förändringar som nya lokaler utan också att ett 

kompetent stöd med specialpedagoger anställs och medverkar i 
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utvecklingen. Även rektorernas och övrig berörd skolpersonals kompetens 

behöver utvecklas. 

 

Utredningen och beslutet om resursklasser och särskilda 

undervisningsgrupper var fokuserad på grundskolan. Det finns även stor 

oro gällande elever med NPF när det gäller den fortsatta skolgången inom 

gymnasiet. 

 

Det finns därför anledning att efterlysa hur arbetet fortskrider inom dessa 

områden.  

Jag vill därför ställa följande frågor till för- och grundskolenämndens 

ordförande Moa Brydsten 

 

1. Hur har arbetet med implementeringen av beslutet om 
resursklasser/grupper/skolor genomförts? 

2. Vilka specialkompetenser gällande elever med NPF-problematik har 
varit involverade i implementeringen av beslutet om 
resursklasser/grupper/skolor. 

3. Har särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom NPF-problematik 
genomförts av övrig berörd personal 

4. Hur är gymnasieutbildningen för elever med NPF-problematik 
organiserad? 

 

Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande lämnar 

följande skriftliga svar: 

 

En enig för- och grundskolenämnd beslutade 25 nov 2021 om kommunens 

organisering av resursklasser och särskilda undervisningsgrupper. En 

gedigen utredning som hanterar helheten kring tillgängliga lärmiljöer och 

behovet av stödinsatser låg till grund för nämndens beslut. En del av 

beslutet innebar att göra det möjligt att inom kommunala grundskolan 

organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller 

kommungemensamma resursskolor/särskilda undervisningsgrupper. 

Fullmäktige har också gett ett uppdrag till nämnden att tillskapa fler 

resursgrupper/särskilda undervisningsgrupper i kommunen, vilket 

nämnden i och med detta beslut möjliggjort och kommer att verkställa. 
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En annan del av beslutet som nämnden fattade men som inte nämns i 

Liberalernas interpellation är att samtliga lärare ska ha tillgång till 

specialpedagogiskt stöd för att stödja och medverka i det elevnära arbetet 

med att skapa tillgängliga lärmiljöer på samtliga skolor. Finansiering av 

detta har vi socialdemokrater säkrat i budgeten som antogs av KF i juni 

2022. 

 

Så till de frågor som ställs i interpellationen: 

 

Svar på fråga 1 

Hur har arbetet med implementeringen av beslutet om 

resursklasser/grupper/skolor genomförts? 

En del av för och grundskolenämndens beslut 25 nov 2021 var att ta fram 

beslutsunderlag för att göra det möjligt att i kommunens 

resursfördelningsmodell kunna fördela ekonomiska resurser för att både 

kunna arbeta med att utveckla tillgängliga lärmiljöer på samtliga skolor 

samt att vid behov kunna genomföra undervisning i områdesbaserade 

resursklasser. Ett sådant beslutsunderlag har tagits fram, beslutats och 

gäller från och med höstterminens start 2022. Implementering pågår och 

återrapport kommer ges till nämnden under hösten 2022. 

 

En funktionsbeskrivning för en kommungemensam resursskola har tagits 

fram för att ligga till grund för fastighetsförvaltningens uppdrag att kunna 

erbjuda lokaler för en sådan verksamhet. 

 

Då behovet av små klasser i årskurs 7 med anpassad verksamhet för elever 

med autism varit stort har två nya mindre klasser tillskapats på 

Linnéaskolan samt på Maja Beskowskolan. Denna information har delgivits 

nämnden. 

 

Svar på fråga 2 

Vilka specialkompetenser gällande elever med NPF-problematik har varit 

involverade i implementeringen av beslutet om 

resursklasser/grupper/skolor? 

Berörda rektorer, berörda skolors specialpedagoger samt elevhälsans 

funktioner, elevhälsans centrala funktioner för stöd till skolor med 

undervisning av elever med funktionsnedsättningar inom npf-spektrat, 
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enhetschef för Björkens kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper, områdeschefer, ekonomifunktionen, 

förvaltningsledning, fastighetsförvaltningen med flera. 

 

Svar på fråga 3 

Har särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom NPF-problematik 

genomförts av övrig berörd personal? 

Under föregående läsår har flera kompetensutvecklingsinsatser 

genomförts. På enskilda skolor genomförs dessa utifrån behov som 

framkommit i skolornas kvalitetsarbete. Dessa kan genomföras internt via 

skolans specialpedagoger och elevhälsa men också via externa aktörer som 

exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten. Riktade 

kompetensutbildning inom detta område har också genomförts till 

specialpedagoger och rektorer för att stärka skolors kunskaper och 

kompetens. samt i introduktionsutbildning för nyexaminerade lärare. 

 

Svar på fråga 4 

Hur är gymnasieutbildningen för elever med NPF-problematik organiserad? 

(GVNs ansvarområde) 

Elever som är obehöriga till studier på nationella program erbjuds plats på 

introduktionsprogram. Inom ramen för Individuellt alternativ som är en 

inriktning inom introduktionsprogrammen finns en lärmiljö som är 

anpassad för elever med stora stödbehov. 

 

Elever som är behöriga till studier på nationella program erbjuds stöd inom 

ramen för det program eleven går. Rektor beslutar om särskilt stöd via 

åtgärdsprogram. En av åtgärderna kan vara stöd av elevkonsulent men 

även många andra stödåtgärder förekommer.   
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§ 138 

 

Diarienr: KS-2022/00680 

Interpellation: Varför har inte Umeå kommun 

anslutit sig till IVO:s placeringsstöd HVB och 

stödboenden? Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg 

(AP) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Davis Kaza, Andreas Lundgren, Birgitta Nordvall, 

Patrik Brännberg och Gudrun Nordborg beslutar kommunfullmäktige 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Davis Kaza (AP) och Patrik 

Brännberg (AP) följande interpellation till individ- och familjenämndens 

ordförande. 

 

Varför har inte Umeå kommun anslutit sig till IVO:s placeringsstöd HVB 

och stödboenden? 

De senaste åren har en rad granskningar visat på allvarliga brister på s.k. 

HVB-hem (hem för vård eller boende) runt om i Sverige. Under 2019 fick en 

femtedel av de ca 1000 HVB-hem som då fanns i Sverige kritik från IVO. I en 

granskning som SVT gjorde i slutet av 2020 framkom bland annat följande: 

- Alkohol och droger som flödar fritt på boendena, 

- Flickor som prostituerar sig utan att personalen ingriper eller informerar 

socialtjänsten, 

- Personal som brottar ned barn på golvet och sätter ett knä i ryggen, 

- Kollektiva bestraffningar, hot och isolering av barn. 

 

Avslöjandena om de allvarliga bristerna på HVB-hemmen föranledde att 

regeringen gav IVO i uppdrag att upprätta ett nationellt register över HVB-

hem, stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Syftet 

var att ”stärka kommunernas kännedom om en viss verksamhet innan 
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placering, för att exempelvis undvika att barn och unga placeras där det 

tidigare framkommit missförhållanden”. 

 

Sedan 2 maj 2022 har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) infört en e-

tjänst som ska stödja kommunernas arbete med placeringar av barn och 

unga. E-tjänsten kallas ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden”. I 

dagsläget har ett 40-tal kommuner anslutit sig till tjänsten, och ytterligare 

18 har visat intresse. Detta enligt IVO.  

 

Bland de kommuner som anslutit sig finns Sundsvall och Örnsköldsvik – 

men inte Umeå. Detta trots att Umeå lägger förhållandevis stora summor 

på placeringar i bland annat HVB-hem och stödboenden än andra 

jämförbara kommuner (VK 24/6-20).  

 

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor: 

1. Varför har inte Umeå kommun anslutit sig till IVO:s placeringsstöd HVB 
och stödboenden? 

2. Finns det planer på att ansluta Umeå kommun till IVO:s placeringsstöd 
HVB och stödboenden?  

3. Om ja: När kommer Umeå kommun att ansluta sig till IVO:s 
placeringsstöd HVB och stödboenden? 

 

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

följande skriftliga svar: 

 

Här kommer svar på Arbetarpartiets tre frågor: 

 

Svar på fråga 1 

Utifrån interpellationens brödtext så verkar frågeställningen handla om att 

Umeå kommun inte har anslutit sig till IVO:s placeringsstöd och därmed 

inte har tillgång till uppgifter om HVB-hem och stödboenden ute i landet. 

Något interpellanten efterlyser då Umeå har behov av att göra placeringar 

av barn och unga. 

 

Det är dock inte korrekt, om det är vad som avses. Umeå kommun har 

sedan maj 2022 tillgång till och använder e-tjänsten IVO:s placeringsstöd. 

Det är ett verktyg som förenklar och förbättrar socialtjänstens och HVB 

samordnares arbete med att hitta lämpliga alternativ vid placeringar. 
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Placeringsstödet är dock inget nytt i sig utan IVO har tidigare erbjudit 

kommunerna en liknande tjänst i enklare version. Värt att notera är också 

att socialtjänsten redan har tillgång till de här uppgifterna på annat sätt då 

vi gör egna registerkontroller i samband med att HVB-hem och 

stödboenden upphandlas av kommunen. 

 

Sammanfattningsvis är det alltså ett helt felaktigt påstående att Umeås 

socialtjänst inte har tillgång till placeringsstödet. Socialtjänsten har tvärtom 

tillgång till de här uppgifterna idag. 

 

Svar på fråga 2 

Umeå kommun har redan tillgång till placeringsstödet. 

 

Svar på fråga 3 

Se svar på fråga 1 och 2. 
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§ 139 

 

Diarienr: KS-2022/00539 

Fråga: Fortsatt samarbete med Pingstkyrkan? Åsa 

Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avskriva frågan på grund av att frågeställaren är frånvarande från 

dagens och föregående sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) har inkommit med rubricerad fråga till 

kommunstyrelsens ordförande. Frågan bordlades vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 2022-06-20 på grund av att frågeställaren inte närvarade vid 

mötet.    
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§ 140 

 

Diarienr: KS-2022/00684 

Fråga: Hur ska handlingsplanen mot våld 

implementeras? Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Gudrun Nordborg och Hans Lindberg 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Gudrun Nordborg (V) 

följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Hur ska handlingsplanen mot våld implementeras och följas upp? 

Fullmäktige antog den 30 mars 2020 en kommunövergripande 

handlingsplan mot våld med en tänkt effekt för samtliga kommunala 

verksamheter. Planen initierades av Individ- och familjenämnden i oktober 

2016. I december samma år beslutade nämnden att planen skulle tas fram 

med hjälp av en referensgrupp med kompetenser från olika 

verksamhetsområden. Arbetet var brett och omfattande bland annat med 

en kompletterande kunskapsöversikt på 25 sidor. Där beskrivs våldets olika 

former och uttryck inklusive våld i hederns namn. Där markeras att mäns 

våld mot kvinnor sträcker sig över alla nivåer i samhället, vilket står i 

relation till strukturella maktförhållanden. Handlingsplanen riktar sig också 

mot våldsbejakande extremism liksom mot prostitution och 

människohandel, samt avser stöd och hjälp till våldsutsatt personal. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var pådrivande för 

handlingsplanen, men samtliga partier ställde sig i princip bakom den. 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomförde EY en 

granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer, som 

publicerades i våras. Rapporten innehåller allvarlig kritik. Handlingsplanen 

har uppenbarligen inte märkbart påverkat detta i bokstavlig mening 

livsviktiga arbete mot våld. I sammanfattningen står bland annat: 
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”Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig 

styrning, uppföljning och utvärdering av arbetet med kommunens 

Handlingsplan mot våld. De delar ur handlingsplanen som relaterar till våld 

i nära relationer har inte implementerats i kommunen. 

 

Vi ser positivt på det pågående arbetet men noterar att det krävs större 

krafttag för att prioritera 

det brottsförebyggande arbetet och implementeringen av handlingsplanen. 

Vi är kritiska till att varken kommunstyrelsen eller de nämnder som berörs 

av Handlingsplan mot våld har följt upp de prioriterade aktiviteterna 

relaterade till våld i nära relationer. Av Handlingsplan mot våld framgår 

också att dess aktivitetsplan årligen ska följas upp i kommunfullmäktige, 

vilket inte har skett, varvid vi bedömer att kommunstyrelsen brister i sin 

beredning av ärendet.” 

 

Detta nedslående resultat kan tolkas som ytterligare ett exempel på att 

våld i nära relationer inte tas på fullt allvar, vilket är tragiskt ur flera 

perspektiv. Särskilt för de som utsatts för våldet, vilket när det handlar om 

övergrepp i nära relation främst är kvinnor och barn som drabbats av mäns 

våld, men också för anställda inom de nämnder som relativt ofta möter 

offren för våldet och/eller våldsutövarna, men inte får det stöd och 

kompetens som planen avsåg att garantera. 

 

Det är lockande att fråga hur det kunde bli ett så här passivt mottagande av 

handlingsplanen, men det är mer konstruktivt att blicka framåt. Jag väljer 

därför att rikta följande fråga till Hans Lindberg, ordförande i 

kommunstyrelsen: 

 

Fråga 

- Hur avser du som kommunstyrelsens ordförande agera för att skapa 
garantier för att handlingsplanen tillämpas och följs upp i samtliga sina 
delar? 
 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
Tack Gudrun för frågan. Det här arbetet har varit nere under pandemin 

utifrån att man har fått prioritera annat. I planeringsdirektiven och i den 

budget fullmäktige har fastställt i juni så ingår handlingsplanen mot våld 

som en väsentlig del i kommunens arbete vad gäller social hållbarhet. Det 
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står om det i planeringsdirektivet på sida 40. Handlingsplanen kommer 

också att implementeras och följas upp inom ramen för det program för 

social hållbarhet som nu byggs upp och återrapportering och uppföljning 

kommer att ingå i den kontinuerliga uppföljningen som är för nämnder, 

styrelser och bolag – till kommunstyrelsen, till kommunfullmäktige i 

samband med årsbokslutet och årsredovisningen. Så mitt svar är att det 

kommer att finnas med och att återrapporteras på ett tydligt sätt till 

fullmäktige. 
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§ 141 

 

Diarienr: KS-2022/00700 

Fråga: Är Bostaden satt under kapitalblockad? 

Anders Sellström (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga frågan till nästa sammanträde 2022-09-26 på grund av att 

frågeställaren inte närvarar vid dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Anders Sellström (KD) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 
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§ 142 

 

Diarienr: KS-2022/00710 

Fråga: Språktester inom äldreomsorg och 

hemtjänst; Anders Ågren (M) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anders Ågren och Hans Lindberg 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Ågren (M) följande 

fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Språktester vid anställningar inom hemtjänst och äldreomsorg 

Det är viktigt att Umeå kommun säkerställer att personalen både förstår 

och kan göra sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är inte 

fallet idag. Språkkunskaperna inom äldreomsorgen är många gånger för 

dåliga och det leder till risker för de äldre. Det finns flera exempel från 

Umeå där bristande kunskaper i svenska språket hos personalen inneburit 

stora bekymmer och allvarliga incidenter för både boende och anhöriga. 

 

Redan vid rekrytering av personal så har kommunen ett ansvar att försäkra 

sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper. 

Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är mycket stora, men det är ingen 

lösning att sänka kraven på att kunna det svenska språket när det utgör en 

så viktig del av god omvårdnad och patientsäkerhet.  

 

Moderaterna och övriga borgerliga partier har lagt förslag på att 

kommunen ska införa språktest vid anställning av personal inom 

hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg. De rödgröna 

partierna i Umeå har dock röstat nej till förslaget om språktest. 

 

Nu ser vi på nyheterna att Socialdemokraterna på nationell nivå har svängt 

i frågan och - 17 dagar innan valdagen – meddelat att de vill skärpa 
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kunskapskraven i svenska bland personalen inom hemtjänst och 

äldreomsorg. Samt införa just språktester. Underlag för bedömning och 

språktester i verksamheterna ska sedan finnas färdiga i februari 2023. 

 

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:  

 

1. Anser du fortfarande att införandet av språktester inom hemtjänst och 
äldreomsorg är ett dåligt förslag? 

2. Om du har ändrat uppfattning sedan ert negativa ställningstagande i 
juni - är du beredd att bidra till införandet av språktester inom 
hemtjänst och äldreomsorg?  

 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan: 
Vi har redan idag olika språktester vid anställning. Du behöver godkänt i 

svenska för att få en tillsvidareanställning. Det finns också appar där du kan 

genomföra egna språktester. Vi behöver också göra mycket mer som 

arbetsgivare. Vid rekrytering bedöms alltid språkförståelse av den anställde 

av den som anställer. Det är viktigt att även befintliga medarbetare 

behöver förbättra sina språkkunskaper för att kunna ta del av det som 

händer på arbetsplatsen. Det görs genom utbildning i vård- och 

omsorgssvenska som är upphandlat av kommunen. Äldrenämnden har 

också velat förlänga den upphandlingen. Äldreomsorgen har också inrättat 

ett språkombud på arbetsplatsen för att kunna stötta medarbetare som 

behöver det. Det är en stor utmaning att kunna klara av 

kompetensförsörjning. Utöver språktester vill jag utveckla diskussionen till 

språkutveckling av befintliga medarbetare och där kan språkombuden 

stötta. Det som skiljer tidigare beslut mot det här beslutet är att 

Socialstyrelsen nu kommer att få uppdrag att ta fram riktlinjer för hur man 

ska jobba med språktester och då får man en systematisering av detta då 

man har liknande krav i alla kommuner över hela Sverige, och det tycker vi 

är väldigt bra. Frågan har också diskuterats i personalnämnden och med 

Kommunal - hur ska vi kunna förstärka arbetsplatserna, hur ska man bli 

förstådd på bästa sätt. Som svar på dina frågor. Ja, vi kommer att gå till val 

på det som partiet också har visat. Det här är ingen ny fråga. Det finns 

redan idag krav då man ska anställas att man ska klara av svenska. Vi har 

också ett stort behov av att utbilda befintlig personal och vi förstärker upp 

med språkombud på arbetsplatsen. 
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§ 143 

 

Diarienr: KS-2022/00020 

Ny förbundsordning: Samordningsförbundet 

Umeåregionen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 april 2023 

 

att säkerställa nomineringar till förbundsstyrelsen enligt den nya 

förbundsordningen. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden till det nya förslaget på förbundsordning är att jurister på 

Försäkringskassan upptäckt att samordningsförbunden har fått felaktig 

rådgivning gällande att alla kommuner inte behöver utse en ordinarie och 

en ersättare till förbundsstyrelsen. Oklarheten som uppdagats är att part 

och medlem inte betyder samma sak i Finsamlagen. Med part menas i 

Finsamlagen vara kommuner, Regioner, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Medlem är detsamma plus att varje kommun räknas 

som en medlem. Detta har betydelse vad gäller medlemsavgifter då 

kommunerna räknas som en part och delar på 25 % av finansieringen. 

Tidigare har det tolkats som att det räcker att varje part är representerad i 

styrelsen men det är alltså felaktigt då varje medlem ska vara 

representerat av en ordinarie ledamot och en ersättare. 

 

Med detta som bakgrund har tre paragrafer förändras och det är paragraf 5 

som beskriver styrelsen sammansättning och styrelsens tillträde efter val, 

ändrat är antalet ledamöter och ersättare samt att tillträdesdatum för ny 

styrelse är 1 april efter val. Paragraf 6 som beskriver styrelsen 

beslutsordning, tillagt är att det krävs kvalificerad majoritet om ¾ vid beslut 

om budget och verksamhetsplan. Paragraf 18 har också ändrats gällande 
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ersättning till ersättare. I övrigt har Västerbottens läns landsting bytts ut till 

Region Västerbotten. Inga övriga ändringar har gjorts. 

 

Nationella rådet rekommenderar Samordningsförbunden att verka för att 

medlemmarna beslutar om den nya förbundsordningen innan höstens val. 

Samordningsförbundets styrelse rekommenderar därmed sina 

medlemsorganisationer följande förslag till beslut: 

 

- att anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 april 2023 

 

- att säkerställa nomineringar till förbundsstyrelsen enligt den nya 

förbundsordningen 

Beslutsunderlag 

Ny förbundsordning 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Samordningsförbundet   
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§ 144 

 

Diarienr: KS-2022/00548 

Avtalssamverkan i Umeåregionen inom livsmedel 

och miljö- och hälsoskydd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avtalssamverkan i Umeåregionen inom livsmedel och miljö- 

och hälsoskydd – tillsyn och kontroll enligt bilaga samt att tidigare 

samarbetsavtal med ärendenummer 2002-457 upphävs. 

Ärendebeskrivning 

Avtalssamverkan inom tillsyn och kontroll syftar till att möjliggöra 

samverkan mellan avtalets parter utifrån kommunernas skyldigheter och 

arbetet i övrigt på miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. 

Avtalet möjliggör för personal att utföra arbete i de kommuner som 

omfattas av avtalet. Detta för att uppnå sam nyttjande av personalresurser 

och underlätta genomförande av gemensamma projekt och andra insatser. 

Det kan tillexempel underlätta vid semestrar eller krislägen då det behövs 

backup från närliggande kommuner. 

 

Förvaltningarnas organisationer ser olika ut i de olika kommunerna. Flera 

kommuner har handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen 

och lag om handel med vissa receptfria läkemedel på de enheter som även 

utför tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Förslaget till 

samverkansavtal inbegriper även dessa lagstiftningar och varje nämnd 

beslutar själv hur och i vilken omfattning samverkan ska ske. 

 

Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser jämfört 

med det tidigare avtalet. De krav på ersättningar eller annan ekonomisk 

reglering som kan uppkomma mellan parterna till följd av avtalet ska 

baseras på självkostnadsprincipen. I detta fall kostnader för personal, resor 

och material. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2022-05-19, § 55. 

Förslag till avtal:  Avtalssamverkan - kommunal samverkan inom 

livsmedel och miljö- och hälsoskyddsområdet 2022-04-10. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, nämndsekreterare 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
torsten.Lindqvist@nordmaling.se 

veronica.t.bylund@bjurholm.se 

moa.hammar@vindeln.se 

sylvia.jonsson@robertsfors.se 

malin.holmlund@vannas.se   
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§ 145 

 

Diarienr: KS-2022/00272 

Fyllnadsval: Ersättare i för- och 

grundskolenämnden; Lisa Stolt (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen  

 

att till ersättare i för- och grundskolenämnden utse Lisa Lundqvist (V) 

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde 2022-04-25 utsåg kommunfullmäktige ersättare Lisa 

Stolt (V) till ledamot i för- och grundskolenämnden efter Jessica Åberg (V).  

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lisa Lundqvist 

För- och grundskolenämnden 

Lönesupport, Troman 

IT-support   
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§ 146 

 

Diarienr: KS-2022/00383 

Fyllnadsval: Ledamot i Umeå Energi AB, Umeå 

Energi Elhandel AB, Umeå Energi Sol, Vind och 

Vatten samt Umeå Energi Umenet AB; Shahla 

Gullviva Shadman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i Umeå Energi AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi 

Sol, Vind och Vatten samt Umeå Energi Umenet AB utse Johan Stål (V) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 2022-04-25 Shahla 

Gullviva Shadman (V) entledigande från rubricerade uppdrag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Johan Stål 

Umeå Energi, Birgitta Josér 

Lönesupport, Troman 
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§ 147 

 

Diarienr: KS-2022/00489 

Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt, Lars 

Rejnus (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse veterinär Birger Andersson (M) 

Ärendebeskrivning 

Umeå tingsrätt har beviljat Lars Rejnus (M) begärt entledigande från 

uppdraget som nämndeman. 

Beslutsunderlag 

Tingsrättens beslut 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Birger Andersson 

Umeå tingsrätt 

Lönesupport, Troman 
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§ 148 

 

Diarienr: KS-2022/00625 

Fyllnadsval av nämndeman i Umeå tingsrätt, Owe 

Persson (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse undersköterska Britt-Inger 

Karlsson (S) 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Owe Perssons bortgång hemställer Umeå tingsrätt om 

att fyllnadsval av nämndeman ska förrättas. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Britt-Inger Karlsson 

Umeå tingsrätt 

Lönesupport, Troman 
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§ 149 

 

Diarienr: KS-2022/00669 

Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige Sofia Ed (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Sofia Ed (V) begärt entledigande från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har utsett Sofia Ed (V) till ersättare för ledamot i 

kommunfullmäktige från och med den 20 juni 2022 till den 14 oktober 

2022. Sofia Ed begär entledigande från uppdraget. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Sofia Ed 

Länsstyrelsen 

Lönesupport, Troman 
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§ 150 

 

Diarienr: KS-2022/00705 

Avsägelse: Ersättare i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden Johan Häggblad (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Johan Häggblad (M) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Johan Häggblad (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Johan Häggblad 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Lönesupport, Troman 
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§ 151 

 

Diarienr: KS-2022/00709 

Avsägelse: Ersättare i fritidsnämnden Emilia Barsk (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Emilia Barsk (S) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Emilia Barsk (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Emilia Barsk 

Fritidsnämnden 

Lönesupport, Troman 
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§ 152 

 

Diarienr: KS-2022/00127 

Anmälningsärenden 2022-08-29 

Motioner 

Motion 10/2022: Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 

hemtjänsten; Åsa Bäckström, Lennart Arvidsson och Rebecca Sellstedt (V). 

Diarienummer: KS-2022/00690 

 

Motion 9/2022: Inrätta skolsociala team i Umeå kommun; Anders Norqvist 

(L). Diarienummer: KS-2022/00674 

Redovisning av partistöd 2021 

Diarienummer: KS-2022/00043 

Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2021 

Sverigedemokraterna redovisning av partistöd 2021  

Moderaternas redovisning av partistöd 2021  

Centerpartiets redovisning av partistöd 2021  

Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2021  

Kristdemokraternas redovisning av partistöd 2021  

Liberalernas redovisning av partistöd 2021  

Arbetarpartiets redovisning av partistöd 2021 

Miljöpartiets redovisning av partistöd 2021  

Ej verkställda beslut 

Statistikrapporter ej verkställda beslut LSS 2022 - Beslut individ- och 

familjenämnden § 127. Diarienummer: KS-2022/00012-5 

 

Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2022 - Beslut individ- och 

familjenämnden § 126. Diarienummer: KS-2022/00012-4 

Kommunstyrelsens beslut om investeringsmedel 

Läroverket 1 – Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av BY 12 för 

Restaurangprogrammet. Diarienummer: KS-2022/00453 
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Skrivelse 

Nominering av vardagshjältar i civilsamhället. Diarienummer: KS-

2022/00689 

Beslut om efterträdarval 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Ny ledamot: Johan Stål (V) 

Ny ersättare: Sofia Ed (V) 

Avgången ledamot: Nasteho Lander (V) 

Diarienummer: KS-2022/00669-3 
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§ 153 

 

Diarienr: KS-2021/00959 

Motion 29/2021: Upphandla barn och 

ungdomspsykiatriska utredningar; Igor Hell (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 29/2021: Upphandla barn och ungdomspsykiatriska 

utredningar enligt individ- och familjenämndens yttrande. 

 
Reservation 
Anders Ågren och Igor Hell, för Moderaterna, reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-10-25 yrkar Igor Hell (M): 

 

att kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun får möjlighet att 

upphandla barn- och ungdomspsykiatriska utredningar som komplement 

till Region Västerbottens barn- och ungdomspsykiatriska utredningar för 

att korta köerna och undvika onödigt lidande. 

 

Individ- och familjenämnden har 2022-01-26 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Se slutsatser nedan och hela 

yttrandet i bilaga. 

 

Individ- och familjenämndens yttrande - slutsatser 

Individ- och familjenämndens uppfattning är att det finns behov av att 

vidta åtgärder för att korta kötiderna för utredning vid barn- och 

ungdomspsykiatrin. Vidare bedömer individ- och familjenämnden att barn- 

och ungdomspsykiatriska utredningar inte är ett kommunalt ansvar och att 

det inte finns några garantier att kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin 

skulle kortas om kommunen upphandlade barn- och ungdomspsykiatriska 
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utredningar. En potentiell risk är att regionen tar ett steg tillbaka vad gäller 

deras mål att försöka minska kön till neuropsykiatrisk utredning om 

kommunen börjar beställa och finansiera psykiatriska utredningar till barn 

och ungdomar som står i kö till barn- och ungdomspsykiatrin. 

Sammanfattningsvis bör barn- och ungdomspsykiatriska utredningar, 

utifrån de olika huvudmännens ansvar och kompetens, även 

fortsättningsvis utföras alternativt upphandlas av regionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2022-01-26, § 4. 

Individ- och familjenämndens yttrande 2021-10-19. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Anders Ågren (M) – bifall till motionen 

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

avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen.  
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Igor Hell, Mariam Salem, Mehrana Bassami, Birgitta 
Nordvall, Mattias Larsson, Gudrun Nordborg, Anders Ågren, Moa Brydsten, 
Patrik Brännberg, Carin Nilsson, Anders Norqvist, Maria Nilsson, Lena Riedl 
och Hans Lindberg.   
 
Yrkanden 
Igor Hell (M), Anders Ågren (M) och Lena Riedl (M) – Bifall till motionen. 
 
Mariam Salem (MP), Mehrana Bassami (S), Birgitta Nordvall (KD), Mattias 
Larsson (C), Gudrun Nordborg (V), Moa Brydsten (S), Patrik Brännberg 
(AP), Carin Nilsson (S), Anders Norqvist (L), Maria Nilsson (SD) och Hans 
Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Anders Ågren och Igor Hell, för Moderaterna, reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden   
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§ 154 

 

Diarienr: KS-2021/00960 

Motion 30/2021: Starta ett kommunalt hem för 

vård eller boende; Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 30/2021: Starta ett kommunalt hem för vård eller 

boende enligt individ- och familjenämndens yttrande. 

 

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

eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-10-25 yrkar Gudrun Nordborg 

(V): 

att Umeå kommun utreder förutsättningarna för ett eller flera kommunala 

hem för vård eller boende (HVB) som ett komplement till upphandlingar. 

 

att Umeå kommun startar ett eller flera kommunala hem för vård eller 

boende (HVB). 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för ett samarbete med övriga 

kommuner i Västerbotten län, förslagsvis i form av ett kommunalförbund, 

för att långsiktigt kunna öka antalet placeringar i hem för vård eller boende 

(HVB) i offentlig regi. 

 

Individ- och familjenämnden har 2022-01-26 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionens alla tre att-satser. Se slutsatser 

nedan och hela yttrandet i bilaga. 

 

Individ- och familjenämndens yttrande - slutsatser 
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Utan att föregå en eventuell utredning och dess resultat men utifrån 

nuvarande kunskapsläge och förvaltningens bedömning är slutsatsen att 

motionens första och andra att-sats bör avslås utifrån att förvaltningen inte 

ser att det finns behov av ett eller flera HVB i egen regi, att det beräknas bli 

mer kostsamt, men också med hänvisning till tidigare utredning och beslut. 

I det tredje yrkandet är uppdraget riktat till kommunstyrelsen och inte 

enbart en fråga för individ-och familjenämnden att ta ställning till. 

Förvaltningen vill ändå i sammanhanget nämna en svårighet som framförs 

med ett samarbete i Västerbotten – att flertalet kommuner är små och har 

få placeringar vilket utgör ett litet underlag för ett HVB i egen regi. I 

tidigare arbeten har kranskommunerna också fått frågan om det finns ett 

intresse kring att samarbeta kring ett gemensamt kommunalt HVB, men 

endast en kommun uttryckte då intresse för det. Förvaltningen anser att 

nuvarande arbetssätt fungerar bra och ser i dagsläget inte något behov av 

ytterligare samarbetsstrukturer i Västerbotten kring HVB-placeringar. 

Förvaltningen föreslår därför att även det tredje yrkandet avslås. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

Stadsledningskontoret instämmer i individ- och familjenämndens 

bedömning och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin 

helhet. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-01-26, § 5. 

Individ- och familjenämndens yttrande 2021-12-08. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen mot Bore Skölds 

förslag om att bifalla motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

at bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – bifall till motionen. 

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 motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Gudrun Nordborg, Davis Kaza, Igor Hell, Veronica Kerr, 
Anders Norqvist, Mehrana Bassami, Solveig Granberg och Bore Sköld. 
 
Yrkanden 
Gudrun Nordborg (V) och Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
 
Davis Kaza (AP) – Bifall till att-sats 1 och avslag till att-sats 2 och 3. 
 
Igor Hell (M), Veronica Kerr (KD), Anders Norqvist (L), Mehrana Bassami 
(S) och Solveig Granberg (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen mot Arbetarpartiets förslag om att bifalla att-sats 1 och avslå att-
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satserna 2 och 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Bore Sköld, för Vänsterpartiet, reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden   
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§ 155 

 

Diarienr: KS-2021/00980 

Motion 32/2021: Försörjningsstöd för medlemskap i 

Hyresgästföreningen; Gudrun Nordborg (V) och 

Ellen Ström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 32/2021: Försörjningsstöd för medlemskap i 

Hyresgästföreningen enligt individ- och familjenämndens yttrande. 

 

Reservation 
Ellen Ström, för Vänsterpartiet, reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-10-25 yrkar Gudrun Nordborg 

(V) och Ellen ström (V): 

 

att Umeå kommun i linje med motionens intentioner genomför en ändring 

i riktlinjerna för försörjningsstödet så att ersättning för medlemsavgiften i 

Hyresgästföreningen betalas utöver riksnorm. 

 

Individ- och familjenämnden har 2022-01-26 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Se protokollsutdrag och yttrande. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2022-01-26, § 6. 

Individ- och familjenämnden yttrande 2021-11-30. 

Beredningsansvariga 
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Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen mot Bore Skölds 

förslag om att bifalla motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

at bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bores Sköld (V) och Ellen Ström (V) – bifall till motionen. 

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 motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Ellen Ström, Anders Norqvist, Igor Hell, Mehrana 
Bassami, Maria Nilsson, Gudrun Nordborg, Birgitta Nordvall och Maja 
Westling. 
 
Yrkanden 
Ellen Ström (V) och Gudrun Nordborg (V) – Bifall till motionen. 
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Anders Norqvist (L), Igor Hell (M), Mehrana Bassami (S), Maria Nilsson 
(SD), Birgitta Nordvall (KD) och Maja Westling (C) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Ellen Ström, för Vänsterpartiet, reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden   
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§ 156 

 

Diarienr: KS-2021/01092 

Motion 33/2021: Inför kommunala trygghetsvärdar 

i Umeå; Maria Nilsson (SD) och Christina Sjödin (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 33/2021: Inför kommunala trygghetsvärdar i Umeå 

enligt tekniska nämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-11-29 yrkar Maria Nilsson 

(SD) och Christina Sjödin (SD): 

 

att ställa sig positiv till utökad trygghetssatsning med anställandet av 

kommunala trygghetsvärdar 

 

att ge tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans 

utreda möjligheter att frigöra ekonomiska resurser för att anställa 

trygghetsvärdar, som ska arbeta förebyggande och trygghetsskapande i 

Umeå. 

 

Tekniska nämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2022-02-24, § 24 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-04-07, § 14 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Lars Forsgren (SD) och Anders Ågren (M) – bifall till motionen 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Lena Karlsson Engman, Charlotta 
Westerlund, Davis Kaza, Anders Ågren, Nils Seye Larsen, Hans Lindberg, 
Birgitta Nordvall, Robert Axebro, Johan Stål och Ari Leinonen.   
 
Yrkanden 
Lena Karlsson Engman (S), Charlotta Westerlund (S), Davis Kaza (AP), Nils 
Seye Larsen (MP), Hans Lindberg (S), Birgitta Nordvall (KD), Robert 
Axebro (C), Johan Stål (V), Ari Leinonen (S) och Anders Norqvist (L) – Bifall 
till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Maria Nilsson (SD) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Tekniska nämnden   
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§ 157 

 

Diarienr: KS-2022/00189 

Motion 2/2022: Kompensation för extra insatser 

under pandemin; Anna-Karin Sjölander (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 2/2022: Kompensation för extra insatser under 

pandemin enligt personalnämndens yttrande. 

 

Reservation 
Anna-Karin Sjölander, för Centerpartiet, reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022 

yrkar Anna-Karin Sjölander (C): 

 

att berörda yrkesgrupper som varit extra utsatt till följd av smittorisk och 

förändrade arbetsbetingelse under pandemin får en ersättning 

motsvarande en extra semestervecka 

 

att respektive nämnd ansvarar för att utarbeta riktlinjer för 

kompensationen, blir det extra semesterdagar eller en ekonomisk 

kompensation. 

 

Personalnämnden har 2022-05-17 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-05-17, § 23. 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) och Mattias Larsson (C) – Bifall till motionen. 

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

 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att bifalla 

motionen. Ordföranden finner att utskottet beslutar att bifalla 

tjänsteskrivelsens förslag avslå motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V), Mattias Larsson (C) och Lars Forsgren (SD) – bifall till 

motionen 

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

avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anna-Karin Sjölander, Tomas Wennström, Lennart 
Arvidsson, Igor Hell, Lars-Ivar Nilsson, Davis Kaza, Veronica Kerr, Carin 
Nilsson, Anders Norqvist, Petter Nilsson, Nils Seye Larsen, Hans Lindberg, 
Bore Sköld, Mattias Larsson, Arvid Lundberg, Jan-Olov Carlsson    
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Yrkanden 
Tomas Wennström (S), Igor Hell (M), Davis Kaza (AP), Veronica Kerr (KD), 
Carin Nilsson (S), Anders Norqvist (L), Nils Seye Larsen (MP), Hans 
Lindberg (S) och Arvid Lundberg (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag 
(avslå motionen). 
 
Anna-Karin Sjölander (C), Lennart Arvidsson (V), Lars-Ivar Nilsson (SD), 
Petter Nilsson (SD), Bore Sköld (V) och Jan-Olov Carlsson (V) – 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 43 ja-röster mot 19 nej-röster och 3 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Reservation 
Anna-Karin Sjölander, för Centerpartiet, reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 158 

 

Diarienr: KS-2022/00230 

Motion 4/2022: Avbryt vänortssamarbetet med 

ryska Petrozavodsk; Anders Ågren (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 4/2022: Avbryt vänortssamarbetet med ryska 

Petrozavodsk besvarad enligt nedan. 

 

Reservation 

Anders Ågren, för Moderaterna, reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande om bifall till motionen. 

 

Anders Norqvist, för Liberalerna, reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun och Petrozavodsk har ett vänortsavtal från 1976. Nöden 

var stor under 1970-talets Sovjetunionen och genom vänortsavtalet kunde 

bland annat föreningen Vänortsbarn etablera kontakter i Petrozavodsk 

med omnejd i ryska Karelen. Föreningen Vänortsbarn arbetade med att ge 

bistånd till barnhem, exempelvis i Ladva, och utsatta familjer i 

Petrozavodsk med omnejd fram till 2015. Under senare delen av 2010-talet 

fram till idag har det varit låg aktivitet i förbindelserna mellan Umeå 

kommun och Petrozavodsk. Efter invasionen av Ukraina har Umeå kommun 

fryst samarbetet med Petrozavodsk. 

 

Svenska regeringen har, via Utrikesdepartementet, har gett Länsstyrelsen i 

Västerbottens län ansvaret att jobba med Karelen i Ryssland. Länsstyrelsen 

i Västerbottens län är värd för Swedish Karelian Business Center; SKBIC.  

Umeå kommun, Region Västerbotten och Företagarna medfinansierar 

projektet. Syftet är att stimulera näringslivskontakter och initiera projekt. 
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Exempel på projekt är Västerbottens Handelskammare som arbetade med 

kvinnligt företagande, ”Fashion Design Studio” – deltagare från 

Petrozavodsk deltog i Vävmässan i Umeå under Kulturhuvudstadsåret, 

”City Branding” – etablerad en plattform för medelstora städer för att 

marknadsföra större evenemang, exempelvis Umeås ”Littfest”, 

”Hyperborea” som är Petrozavodsk isskulpturfestival och aktiviteter i Narva 

och Vyborg. Projektet var finansierat av Nordiska Ministerrådet.  

Utrikesdepartementet har inte skickat ut nya instruktioner kring 

Länsstyrelsens relationer med Karelen, men eftersom alla relationer på 

nationell nivå är fryst mot Ryssland ligger verksamheten i SKBIC nere sedan 

invasionen av Ukraina i februari 2022. 

 

Det går snabbt att rasera uppbyggda kontakter och nätverk, vilka tagit 

decennier att bygga upp. Detta gäller särskilt vid samarbete i auktoritära 

stater som är mer slutna stater och där etablerade relationer för att nå ut 

till medborgare är mycket värdefulla.  Om medborgare från Umeå önskar 

samarbeta med medborgare i Petrozavodsk underlättar det också om det 

finns en officiell status på den kommunala nivån. Att stänga ner etablerade 

nätverk inne i Ryssland innebär således att vi inte kommer att kunna nå ut 

till medborgarna i landet. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har inom sig och i enighet beslutat att 

pausa samarbetet med Petrozavodsk tills vidare. Kommunfullmäktiges 

presidium följer frågan. Med anledning av ovanstående föreslås motionen 

anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Beredningsansvariga 

Cathrin Alenskär, internationell strateg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Tomas Wennström (S), Mattias Larsson (C) och Bore Sköld (V) – Bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad). 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse motionen besvarad) mot bifall 

till motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

(anse motionen besvarad). 

 

Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD), Anders Norqvist (L) och Lars 

Forsgren (SD) – Bifall till motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

om bifall till motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Hans Lindberg, Anders Norqvist, Veronica 
Kerr, Petter Nilsson, Peter Vigren, Davis Kaza, Nils Seye Larsen, Sven-Olov 
Edvinsson och Jan-Olov Carlsson. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Peter Vigren (S), Davis Kaza (AP), Nils Seye  Larsen 
(MP), Sven-Olov Edvinsson (C) och Jan-Olov Carlsson (V) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad). 
 
Anders Ågren (M), Anders Norqvist (L), Veronica Kerr (KD) och Petter 
Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
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Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 41 ja-röster mot 21 nej-röster och 3 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Reservation  

Anders Ågren, för Moderaterna, reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande om bifall till motionen. 

 

Anders Norqvist, för Liberalerna, reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Cathrin Alenskär   
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§ 159 

 

Diarienr: KS-2022/00261 

Motion 6/2022: Solidaritet med krigsdrabbade folk; 

Bore Sköld (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla den första att-satsen 

 

att anse den andra och tredje att-satsen besvarad enligt 

stadsledningskontorets anförande. 

 

Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att avslå att-sats 1 och 2 och att anse att-sats 3 

besvarad. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2022-03-28 yrkar Bore Sköld (V): 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för hur 

Umeå kommun kan bistå folket i Ukraina med humanitära hjälpinsatser; 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för hur 

Umeå kommun kan samla kommunens aktörer för att förstärka 

beredskapen för ett ökat flyktingmottagande; 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för hur 

Umeå kommuns krisberedskap kan förbättras. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

 

Svar på att-sats 1 
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Rätten för kommuner att ge internationellt bistånd finns i Lag om särskilda 

kommunala befogenheter (se urklipp nedan) och är relativt begränsad. 

Utbildning/kunskapsöverföring och materiel som man inte längre använder 

är tillåtet att bistå med. Kommuner kan också bistå hjälporganisationer i 

nödsituationer. Regeringen kan utöka möjligheterna till att ge bistånd. 

Även om det är relativt begränsade möjligheter föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att bifalla den 

första att-satsen. Om Regeringen öppnar upp för utökade möjligheter att 

ge bistånd kan kommunen komplettera befintlig plan.  

Internationellt bistånd 

Formerna för biståndet 

4 §   Kommuner och landsting får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, 

utbildning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd. Bistånd i 

form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och 

rådgivning. 

5 §   Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av 

kommuner och regioner i form av utrustning som kommunerna och regionerna inte 

längre behöver för sin verksamhet. 

Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan utrustning än som 

avses i första stycket, rådgivning, utbildning eller på annat sätt lämnas till ett land 

som inte får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas 

endast för att genomföra utbildning och rådgivning. Lag (2019:935). 

6 §   Kommuner och regioner som lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig 

omfattning använda medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen så 

att den kan tas i bruk. Lag (2019:935). 

7 §   Bistånd enligt bestämmelserna i 4-6 §§ får också lämnas till en internationell 

hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida 

nödsituation eller i en annan svår situation som är en följd av en nödsituation. 

Villkor 

8 §   Kommuner och regioner ska förvissa sig om att bistånd som lämnas kommer 

till avsedd användning. Detta gäller dock inte om biståndet avser utrustning som 

kommunerna och regionerna inte längre behöver för sin verksamhet. Lag 

(2019:935). 
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9 §   Kommuner och regioner som lämnar bistånd till ett land som får svenskt 

statligt bistånd ska anmäla åtgärden och omfattningen på biståndet till Styrelsen för 

internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan ska dock inte göras om 

biståndet avser utrustning som kommunen eller regionen inte längre behöver för 

sin verksamhet. Lag (2019:935). 

Svar på att-sats 2 

Umeå kommun har sedan vecka 11 organiserat en styrgrupp som leds av 

stadsdirektören och består av de verksamheter som är mest berörda enligt 

ansvarsprincipen. Styrgruppen ger uppdrag till en arbetsgrupp som leds av 

verksamhetschef för kommunens flyktingmottagning. Närmast aktuellt är 

att ta fram förslag till Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för samordning 

av ideella organisationer samt en plan för fortsatt arbete. Ett 

evakueringsboende förbereds i ett före detta äldreboende med cirka 200 

platser för att vara redo när behovet från Migrationsverket uppstår. Utifrån 

detta föreslår stadsledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att 

anse den andra att-satsen besvarad. 

 

Svar på att-sats 3 

På sammanträde 2022-03-28 beslutar kommunfullmäktige att fastställa 

Umeå kommuns plan för krisberedskap och civilt försvar. Därmed föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att anse den tredje 

att-satsen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motionen. 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

Birgitta Forsberg 

Eva-Lena Fjällström 

Bibbi Nilsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (bifall till den första 
att-satsen och att anse den andra och tredje att-satsen besvarad) 
Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Skölds (V) förslag om bifall till 

motionen i sin helhet. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att bifalla den första att-

satsen och att anse den andra och tredje att-satsen besvarad. 

 

Reservation 

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

bifall till hela motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen 

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

bifalla den första att-satsen och att anse den andra och tredje att-satsen 

besvarad) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla den 

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

 

Reservation 

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

bifall till hela motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Bore Sköld, Hans Lindberg, Petter Nilsson, Peter Vigren, 
Tomas Wennström, Anders Norqvist, Veronica Kerr och Nils Seye Larsen.  
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Peter Vigren (S), Tomas Wennström (S), Anders 
Norqvist (L) och Veronica Kerr (KD) – Bifall till kommunstyrelsens förslag 
(att bifalla den första att-satsen att anse den andra och tredje att-satsen 
besvarad). 
 
Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
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Petter Nilsson (SD) – Avslag till motionens att-satser 1 och 2 samt att anse 
att-sats 3 besvarad. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att bifalla den första att-satsen och att 
anse den andra och tredje att-satsen besvarad) mot bifall till motionen mot 
att avslå att-sats 1 och 2 och att anse att-sats 3 besvarad. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att avslå att-sats 1 och 2 och att anse att-sats 3 

besvarad. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
 

 

 

 


