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Beslutande 
Hans Lindberg (S), ordförande 

Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande 

Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande 

Moa Brydsten (S) 

Tomas Wennström (S) 

Carin Nilsson (S) 

Lena Riedl (M) 

Gunilla Berglund (M) 

Ellen Ström (V) 

Bore Sköld (V) 

Mattias Larsson (C) 

Elmer Eriksson (M), tjänstgörande ersättare för Peder Westerberg (-)(L) 

Nils Seye Larsen (MP) 

Lars Forsgren (SD) 

Veronica Kerr (KD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mikael Berglund (S) 

Lena Karlsson Engman (S) 

Marianne Löfstedt (M) 

Igor Hell (M) 

Maja Westling (C) 

Petter Nilsson (SD) 

 

Tjänstepersoner 

Mikael Isaksson, vd Umeå Hamn § 135 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Lennart Nilsson, kommunjurist 

Anna Holmstedt, nämndskereterare 
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§ 134 
Diarienr:  

Upprop och godkännande av dagordning 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna dagordningen för mötet. 
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§ 135 
Diarienr: KS-2022/00047 

Bolagsinformation: Umeå Hamn AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds 

verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 

verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 

utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. 

 

Umeå Hamns information lämnas av vd Mikael Isaksson 

Beslutsunderlag 

Bolagsinformation 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 
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§ 136 
Diarienr: KS-2022/00254 

Stadsdirektören informerar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

Stadsdirektör Margaretha Alfredsson lämnar 2022-09-13 information från 

länsstyrelsens samverkanskonferens. 

   
 

 

  



Sida 6 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-09-13 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 137 
Diarienr: KS-2022/00606 

Svar på remiss: Regional digitaliseringsstrategi för 

Västerbotten 2022-2030 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna och skicka Umeå kommuns samlade remissvar avseende 

den Regionala Digitaliseringsstrategin 2022-2030 till Region Västerbotten. 

Ärendebeskrivning 

Under 2022 driver Region Västerbotten arbetet med att ta fram en ny 

regional digitaliseringsstrategi (RDS) för Västerbottens län. Strategin tar sin 

utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin och fördjupar mål och 

prioriteringar kopplade till att ta tillvara möjligheterna med digitalisering. 

Strategin blir en gemensam plattform för länets aktörer och anger 

utmaningar, möjligheter och mål för länet. Beslut om ny 

digitaliseringsstrategi planeras att tas i december 2022 av den Regionala 

utvecklingsnämnden. 

Umeå kommun har blivit inbjuden att inkomma med synpunkter på 

remissförslaget till ny regional Digitaliseringsstrategi för Västerbottens län 

senast 22 september 2022. 

Yttrandet har beretts av Umeå kommuns Digitaliseringsråd med 

Digitalisering och verksamhetsutveckling vid Stadsledningskontoret som 

samordnande i beredningsprocessen. 

Se remissvar i Bilaga 1. 

Sammanfattande synpunkter: 

- Tydliggör mål och syfte med strategin. 

- Tydliggör definitioner av digitalisering och digital transformation. 

- En stor del av strategin innehåller övergripande beskrivningar av 

digitalisering, digital transformation, innovation etc. Relativt få 

delar pekar ut specifika utmaningar och förutsättningar för 

Västerbotten. 
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- Svårt att i vissa fall avgöra om beskrivna utmaningar och 

förutsättningar avser Västerbotten specifikt eller om de är 

nationella/internationella. 

- Generellt tydliggöra status och förutsättningar för föreslagna 

åtgärder och inriktningar samt konkretisera dessa. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns remissvar på Regional digitaliseringsstrategi för 

Västerbotten 2022-2030 

Remissen 

Beredningsansvariga 

Thomas Molén, CDO 

Johan Gammelgård, direktör Administration och innovation 

Umeå kommuns Digitaliseringsråd 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten, rds@regionvasterbotten.se 

Thomas Molén 

Johan Gammelgård   
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§ 138 
Diarienr: KS-2022/00653 

Svar på remiss: Naturvårdsverkets rapport 

"Redovisning av regeringsuppdrag att se över 

systemet för avgifter" 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remissen enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens 

yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått rubricerad remiss för yttrande till 

Miljödepartementet senast 31 oktober 2022.  

 

Regeringen vill ha synpunkter på förslagen i rapporterna, framför allt de 

förslag som lämnas i Naturvårdsverkets redovisning. Utöver detta tar 

regeringen gärna emot synpunkter dels på vilka konsekvenser förslaget om 

ansökningsavgifter för miljöfarliga verksamheter får för 

prövningsmyndigheterna, dels på om den föreslagna ändringen av ett 

utökat avgiftsuttag för markavvattning är i överensstämmelse med 

definitionen av en sådan vattenverksamhet. 

 

Kommunstyrelsen har inhämtat yttrande från miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. 

 

Yttrande 

Umeå kommun lämnar förslagen i rapporterna utan synpunkter med 

följande tillägg: Det är positivt att förslagen har tagits fram med 

utgångspunkt att kostnadstäckningen för miljötillsyn och prövning ska 

höjas för en bättre överensstämmelse med principen om att förorenaren 

ska betala. 
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Beslutsunderlag 

Remissen 

MHN Protokoll 2022-08-25, § 83. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljödepartementet   
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§ 139 
Diarienr: KS-2022/00696 

Svar på remiss: Konsekvensutredning 

hastighetsbegränsning väg 541 (del av Västra 

länken) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avge yttrande enligt tjänsteskrivelse. 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har av länsstyrelsen Västerbotten, getts möjlighet att yttra 

sig över föreslagen lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 

541, Västra länken. Detta utmed sträckan mellan 650 meter nordväst om 

cirkulationsplats Tegsrondellen och 136 meter öster om cirkulationsplats 

Böleängsrondellen, se bifogad karta.  

 

Utifrån länsstyrelsen Västerbottens bemyndigande att meddela lokala 

trafikföreskrifter om bland annat begränsning till lägre hastighet på statlig 

väg, har Trafikverket begärt ett myndighetsbeslut om en begränsning till 80 

km/tim längs angiven sträcka i västergående riktning. Två körfält går 

samman till ett körfält i denna riktning samtidigt som hastigheten höjs från 

80km/tim till 100 km/tim. Av trafiksäkerhetskäl anser Trafikverket att 

hastighetsbegränsningen i stället bör fortsatt vara 80 km/tim på angiven 

sträcka. Om hastighetsbegränsningen inte sänks kommer således 100 

km/tim annars att gälla på sträckan.  

 

För att en hastighetsökning och filsammanslagning ej ska ske på samma 

ställe lyfts även en alternativ lösning att föreskriva 80 km/tim för en 

kortare sträcka än den föreslagna i riktning mot Böleängsrondellen. 

Trafikverket bedömer dock att sträckan blir för kort för att nå önskad effekt 
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samt att det blir för plottrigt med varierande hastighetsgränser på kortare 

sträckor med accelerationer och inbromsningar som följd. 

 

Yttrandet har tagits fram av Gator och parker samt Övergripande planering 

i samverkan. 

Yttrande 

En färdigställd ringled utgör en avgörande komponent i genomförandet av 

kommunens planeringsinriktning med en integrerad bebyggelse- och 

trafikstrategi. En strategi som sammantaget syftar till att skapa 

förutsättningar för hållbar tillväxt och en fortsatt utveckling av staden. I 

strategin ingår bland annat att maximera ringledssystemets nytta. Förutom 

att ringleden skapar ett alternativ för genomgående trafik, innebär det helt 

nya förutsättningar att styra den interna trafiken. För att uppnå önskad 

trafikomfördelning som främjar bland annat miljömässig avlastning och 

yteffektivare transporter likaledes ökad mobilitet inom staden, behöver 

vägnätet i sin helhet utformas och ges prioritet så att biltrafiken lockas ut 

till ringledssystemet. Det är därför angeläget att ringledens utformning i sig 

anpassas som uppmuntrar biltrafikanter att använda den även om 

vägsträckan blir längre. Val av hastighetsgräns innebär följaktligen en 

betydande faktor i denna anpassning.  

 

Utifrån ovanstående anser Umeå kommun av principiella skäl att det är 

olyckligt att försämra kapacitet och framkomlighet på ringleden. Detta i 

synnerhet längs sträckor som nu färdigställs längs Västra länken där 

förutsättningarna med nybyggnationen är något annorlunda jämfört med 

andra delar längs ringleden. Förslaget enligt Trafikverkets önskemål 

riskerar att begränsa planerad överflyttning av trafik vilket som sagt är ett 

väsentligt syfte med ringledssystemet. Umeå kommun förordar därför att 

lösningar hittas så att den ursprungliga hastighetsgränsen 100 km/tim kan 

bibehållas. Med hänsyn även till den långväga genomfartstrafiken 

uppfattas 100 km/tim som en bruklig referenshastighet vid nybyggnation 

av en sådan funktionell förbindelse med mitträckesseparerad mötesfri väg. 

 

Umeå kommun vill poängtera att det är viktigt att säkerställa ambitionen 

med ringleden efter färdigställandet. Detta så att den fortsatt ska upplevas 

som det snabbaste och självklara vägvalet för genomfartstrafiken eller den 
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interna biltrafiken. Det är därför viktigt att detta inte ändras framgent 

genom successiva sänkningar av hastigheten på olika delsträckor längs 

ringleden.  

Beslutsunderlag 

Karta 

Konsekvensutredning  

Förslag lokal trafikföreskrift  

Beredningsansvariga 

Thomas Lundgren, övergripande planering 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Västerbotten, vasterbotten@lansstyrelsen.se, skriv 

diarienummer 6088-2022 i ämnesraden.  

   
 

 

 

  

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
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§ 140 
Diarienr: KS-2022/00734 

Val av ledamot i styrkommittén för 

Interregprogrammet Aurora 2021-2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Janet Ågren (S) till ledamot i styrkommittén för 

Interregprogrammet Aurora 2021-2027. 

Ärendebeskrivning 

Medlemsstaterna Sverige och Finland har tillsammans med tredjelandet 

Norge lämnat ett förslag till Interregprogram Aurora för programperioden 

2021–2027 till Europeiska kommissionen som sedermera godkänts i maj 

2022. I programmet anges att det kommer att finnas två styrkommittéer 

för delområdena Aurora respektive Sápmi. Styrkommittéer ska bestå av 

högst åtta ordinarie ledamöter per land för Aurora samt högst fyra 

ordinarie ledamöter per land för Sápmi och lika många ersättare.  

 

Umeå kommun har att utse en ledamot i styrkommittén för delområdet 

Aurora. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Moa Brydsten (S) – Föreslår att utse Janet Ågren (S). 
 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar därefter att föreslå 

kommunstyrelsen utse Janet Ågren (S) till ledamot i styrkommittén. 

Beslutet ska skickas till 
n.registrator@regeringskansliet.se 

norrbotten@lansstyrelsen.se 

Lönesupport, Troman   
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§ 141 

Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport, juli 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport juli 2022 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport juli 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

Beslutet ska skickas till  

Olof Jansson, Umeå kommunföretag  

 

 

 

  



Sida 15 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-09-13 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 142 
Diarienr: KS-2022/00045 

Anmälan av delegationsbeslut september 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att samtliga beslut som fattas 

med stöd av delegation ska anmälas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2022-08-23 – 2022-09-06  
Delegationsbeslut i upphandlingsärenden 2022-06-01 – 2022-08-31  
Delegationsbeslut i mark- och fastighetsärenden 2022-07-01 – 2022-07-30 och 

2022-08-01 – 2022-08-31  

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 
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§ 143 
Diarienr: KS-2022/00046 

Anmälningsärenden september 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Protokoll 

Primärkommunala delegationens arbetsutskott 2022-05-23 (med bilagor) 
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§ 144 
Diarienr: KS-2021/00552 

Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i skolan 

och motverka kvinnoförtryck på kommunala 

badhus; Maria Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionens första att-sats enligt yttranden från för- och 

grundskolenämnden och jämställdhetsutskottet  

 

att anse den andra att-satsen besvarad enligt fritidsnämndens yttrande. 

 

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

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Maria Nilsson (SD): 

 

att kommunen omedelbart förbjuder skolorna att ha könsuppdelad 

simundervisning. 

 

att kommunen motverkar verksamhet som bidrar till kvinnoförtryck och 

diskriminering på de kommunala badhusen. 

 

För- och grundskolenämnden, fritidsnämnden och jämställdhetsutskottet 

har yttrat sig och i en sammanvägd bedömning utifrån dessa föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktige avslår den första att-satsen 

och anser den andra att-satsen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

För- och grundskolenämndens protokoll 20221-09-23, § 79. 

Fritidsnämndens protokoll 2021-09-29, § 59 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-11-11, § 48 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Ågrens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) - Bifall till första att-satsen och att anse den andra att-
satsen besvarad 
Moa Brydsten (S), Bore Sköld (V) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå den första att-satsen och att 
anse den andra att-satsen besvarad) 
Anders Ågren (M) – Att anse motionen besvarad i sin helhet. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande ställer näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå första 
att-satsen mot bifall mot att anse den besvarad. Kommunstyrelsen bifaller 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå första att-satsen. 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut för den andra att-
satsen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
att anse andra att-satsen besvarad.  
 
Reservation 
Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Beslutet ska skickas till 

Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Fritidsnämnden   
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§ 145 

Diarienr: KS-2021/00567 

Motion 17/2021: Inför kommunal hyresgaranti; 

Gudrun Nordborg (V) och Bore Sköld (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionens första att-sats besvarad enligt yttranden från individ- 

och familjenämnden och jämställdhetsutskottet 

 

att avslå motionens andra att-sats enligt jämställdhetsutskottets yttrande. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Gudrun Nordborg 

(V) och Bore Sköld (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

förutsättningar och formulera ett förslag för införandet av kommunal 

hyresgaranti. 

 

att Umeå kommun inför en kommunal hyresgaranti. 

 

Individ- och familjenämnden har 2021-10-20 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2021-11-11 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anse motionens första att-sats besvarad 

och att den andra att-satsen avslås. 

 

Stadsledningskontoret föreslår i enlighet med individ- och 

familjenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden att motionens 
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första att-sats anses besvarad och i enlighet med jämställdhetsutskottet att 

den andra att-satsen avslås. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-10-20, § 260 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-11-11, § 49 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen mot avslag till motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att anse den första att-satsen besvarad och att 

avslå den andra att-satsen. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Lars Forsgren (SD), Veronika Kerr (KD) och Anders Ågren (M) – Avslag till 
motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att 
anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen mot avslag till motionen. 



Sida 21 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-09-13 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla näringslivs- och arbetsutskottets 
förslag att anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-
satsen. 
 
Reservation 

Bore Sköld (V) 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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§ 146 
Diarienr: KS-2021/00632 

Motion 22/2021: Inför ett etiskt råd samt utbildning 

för omsorgspersonal om våld i nära relation; 

Veronica Kerr (KD) och Birgitta Nordvall (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse den första att-satsen besvarad enligt individ- och familjenämndens 

och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

att avslå den andra att-satsen enligt individ- och familjenämndens, 

äldrenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2021 yrkar Veronica Kerr (KD) 

och Birgitta Nordvall (KD): 

 

att kommunfullmäktige ger äldrenämnden och individ- och 

familjenämnden i uppdrag att utbilda hemtjänstpersonal och övrig vård- 

och omsorgspersonal om våld i nära relation samt ge personalen verktyg 

för att kunna tolka signaler på våld samt hur de bör agera därefter. 

 

att inrätta ett etiskt råd dit medarbetare i Umeå kommun kan vända sig för 

vägledning vid etiskt komplicerade frågor som rör deras yrkesutövning och 

profession. 

 

Äldrenämnden har yttrats sig och föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bifalla den första att-satsen och att avslå den andra att-satsen. 

 

Individ- och familjenämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och 

föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionens första att-sats 

besvarad samt att motionens andra att-sats avslås. Stadsledningskontoret 
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ställer sig bakom individ- och familjenämndens och jämställdhetsutskottets 

förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Äldrenämndens protokoll 2021-10-21, § 86. 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-11-17, § 282 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-12-09, § 52. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Ågrens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att anse 

den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) – Bifall till motionen 

Lars Forsgren (SD), Bore Sköld (V) och Anders Ågren (M) – Bifall till den 
första att-satsen och avslag till den andra att-satsen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att 
anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer näringslivs- och arbetsutskottets förslag att anse första 

att-satsen besvarad mot bifall. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottet förslag. Därefter ställer ordföranden avslag mot bifall till 

andra att-satsen. Kommunstyrelsen avslår andra att-satsen. Därmed har 

kommunstyrelsen beslutat att bifall näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden   
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§ 147 
Diarienr: KS-2021/00734 

Motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från 

effekten av covid-19; Nasteho Osman Lander (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från effekten av covid-

19 enligt personalnämndens och Jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2021 yrkar Nasteho 

Osman Lander (V): 

att utreda hur många gravida som förbjudits att arbeta. 

 

att utreda hur många fler som det prognostiseras påverka. 

 

att utreda hur mycket det kostar att retroaktivt ersätta våra gravida 

medarbetare med inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. 

 

att utreda hur mycket det kommer att kosta framgent att ersätta våra 

gravida med inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. 

 

att utreda med syftet att kompensera de som drabbats av inkomstbortfall 

för att de förbjudits att arbeta. 

 

Personalnämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motionen 
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Personalnämndens protokoll 2021-11-16 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-12-09 

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 

Bifall till tjänsteskrivelsen (avslå motionen) mot Skölds förslag (bifall till 

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 förslag om 

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla näringslivs- och 
arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Reservation 

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

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

HR-avdelningen 
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§ 148 

Diarienr: KS-2022/00714 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa kommunfullmäktiges arbetsordning enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, senast reviderad 2020-03-30 

innehåller bestämmelser utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige 

i lag eller annan författning.  

 

Avsikten med denna revidering är att något mer luta sig mot formuleringar 

som återfinns i Sveriges kommuner och regioners mall för arbetsordning, 

samt göra justeringar som uppkommit i dialog mellan fullmäktiges 

presidium och partiernas gruppledare. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning (inklusive ändringar, tillägg och 

kommentarer). 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Lennart Nilsson  

Eric Lindström 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD), Bore Sköld (V) 

och Nils Seye Larsen (MP) – Att första stycket i § 28 står kvar: 
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När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna 

som har utsetts att justera protokollet 

 

Att följande text i § 31 stryks: Interpellationssvar får överlåtas om det finns 

skäl för detta och interpellanten accepterar. Ordföranden beslutar i dessa 

fall att så får ske. 

 

Att följande redaktionella tillägg görs i § 32: Frågan kan alternativt ställas 

av ledamot via epost. 

 

Att i tredje stycket § 13 ändra ordet beslutsärende till ärende: 

Handlingarna i varje beslutsärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

 

Veronica Kerr (KD) – Att § 31 för interpellationer tydliggörs och följer 

Regionfullmäktiges arbetsordning för interpellationer. Dvs talare som inte 

anmäler sig på talarlistan innan svarande har avslutat första inlägg har ej 

rätt att delta i den fortsatta debatten. 

 

Att antalet anföranden för varje talare är oförändrad som idag. 

 

Mattias Larsson (C) - bifall till Veronica Kerrs förslag 

Hans Lindberg (S) – avslag till Veronica Kerrs förslag 

 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag med redaktionella 

ändringar i § 13, § 28, § 31 och § 32 enligt ovan. 

  

Ordförande ställer därefter avslag mot bifall till Veronica Kerrs yrkande. 

Kommunstyrelsen avslår det. 

Beslutet ska skickas till   
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§ 149 
Diarienr: KS-2022/00730 

Taxa enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

(2022:1257) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden utses att fullgöra kommunens 

uppgifter 

enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257), 

 

att anta taxa för verksamhet enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

(2022:1257) enligt bilaga 

 

att taxan ska gälla från och med lagens ikraftträdande den 1 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 juni 2022 beslutade Sveriges riksdag att anta en ny lag om 

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Den nya lagen gäller från och 

med den 1 augusti 2022. 

 

Med lagen kommer krav på att anmäla försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter till kommunen. Vidare att kommunen ska bedriva tillsyn 

över sådan verksamhet som omfattas av lagen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör sedan tidigare kommunens 

uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) vilket 

måste anses vara samma område som den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter. 

 

Kommunen har möjlighet att ta betalt för utförd handläggning och tillsyn 

om en fastställd taxa finns. Förslaget till taxa utgår från kommunens andra 

taxor inom området tillsyn och kontroll, och föreslår samma storlek på 

avgiften, 1 050 kronor per timme för år 2022. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden menar också att taxan ska gälla från och 

med lagens ikraftträdande den 1 augusti 2022 då synnerliga skäl finns på 

grund av att lagen antogs i riksdagen den 21 juni, dagen efter 

kommunfullmäktiges sista sammanträde inför sommaren 2022. 

Beslutsunderlag 

MHN Protokoll 2022-08-25, § 80. 

Taxa för verksamhet enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
 

 

 

 


