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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) 

Åsa Bäckström (V), tjänstgörande ersättare för Ellen Ström (V) 

Bore Sköld (V) 

Robert Axebro tjänstgörande för Mattias Larsson (C) § 60 

Mattias Larsson (C) § 61-77 

Anders Norqvist (L), tjänstgörande ersättare för Peder Westerberg (L) 

Elin Söderberg (MP), tjänstgörande ersättare för Nils Seye Larsen (MP) 

Petter Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Lars Forsgren (SD) 

Veronica Kerr (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare 

Mikael Berglund (S) 

Marianne Löfstedt (M) 

Igor Hell (M) 

Maja Westling (C) 

Robert Axebro (C) §§ 61-77 

 

Tjänstepersoner 

Jonas Dahlberg, Nolia 

Anders Kjellander, Science park 

Ulrica Grubbström, Västerbottens museum 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Dan Gideonsson, stadsledningskontoret 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 60 
Diarienr: KS-2022/00047 

Bolagsinformationer: Nolia, Science park, 

Västerbottens museum och Väven 

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. 

 

Därefter följer frågestund. 

 

Bolagsinformation lämnas av:  

Jonas Dahlberg, vd Nolia AB 

Anders Kjellander, vd Science park i Umeå AB 

Ulrica Grubbström, vd Västerbottens museum AB 

Lena Höök Gustafsson, styrelseledamot Väven AB 

Beslutsunderlag 

Bolagsinformation 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 
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§ 61 

Diarienr: KS-2022/00254 

Stadsdirektören informerar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

Stadsdirektör Margaretha Alfredsson informerar om säkerhetsläget i 

omvärlden och de åtgärder som Umeå kommun vidtar i samarbete med 

länsstyrelsen i Västerbotten. Inget evakueringsboende är aktuellt i Umeå 

just nu, men beredskap finns för att det kan komma 1300 personer 

framöver. Mer information finns på webben: umea.se/ukraina  

 

Kommunstyrelsen får därefter information om coronapandemin. 

Äldreomsorgen bedömer att påverkan gått från måttlig till ingen påverka i 

verksamheten. 

 

Informationen avslutas med en kortare frågestund. 
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§ 62 
Diarienr: KS-2021/01090 

Förslag till planeringsdirektiv för 2023 och plan för 

2024-2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna version 2 av stadsledningskontorets förslag till 

planeringsdirektiv och budget för 2023 med bilagor till partipolitisk 

beredning 

 

att version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och 

budget för 2023 med bilagor publiceras på www.umea.se/planering. 

Ärendebeskrivning 

I föreliggande ärende presenteras stadsledningskontorets andra version av 

förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023 samt plan för 2024-2026.  

 

Första versionen av förslaget överlämnades till kommunens nämnder och 

bolag för yttrande den 7 dec.  

 

Kommunens nämnder och bolag har under hösten 2021 och vintern 2022 

inkommit med yttranden och förslag i enlighet med anvisningar från 

kommunstyrelsen. Se bilaga 3-10. 

 

I samband med överlämnandet av nämnders och bolags yttranden har 

stadsledningskontoret i uppdrag att lämna yttrande över 

kommungemensamma poster. Se bilaga 11. 

 

Denna andra version innefattar Stadsledningskontorets förslag till: 

 

Grunduppdrag för kommunens nämnder och förslag till hur uppföljning 

av grunduppdrag per nämnd ska ske till kommunfullmäktige.    

Förslag till respektive nämnds grunduppdrag är infogade i 

planeringsdirektivet men kommer beredas och fastställas i separat ärende 
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avseende översyn och revidering av reglemente för kommunens nämnder 

och styrelse. Förslag till revidering av reglementet med infogade 

grunduppdrag kommer enligt plan att hanteras i kommunfullmäktige i juni 

2022.  

 

I anslutning till respektive nämnds grunduppdrag finns även förslag till hur 

nämndens grunduppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Förslag till återrapportering från respektive nämnd är baserat på det 

förslag nämnden lämnat, men då ett flertal av nämndernas förslag i sin 

ursprungliga version var väldigt omfångsrika (1-5 A4 per nämnd) har 

redaktionell bearbetning genomförts med syfte att minska 

beskrivningarnas omfång och detaljeringsgrad.   

 

Nämndernas ursprungliga, oförvanskade förslag till grunduppdrag och 

förslag till styrning/uppföljning i enlighet med respektive nämnds 

grunduppdrag finns i bilaga 5.  

    

Stadsledningskontorets förslag till sammanfattande 

programbeskrivningar   

I förslag till planeringsdirektiv ingår av kommunfullmäktige fastställda 

inriktningsmål. För att konkretisera och skapa fokus i arbetet med dessa 

inriktningsmål har det för varje fastställt inriktningsmål upparbetats ett 

förslag till program som innehåller: 

• fokusområden som bedöms vara särskilt viktiga att prioritera under 
2023-2024 för att nå måluppfyllelse.  

• Förteckning över de styrande dokument som ingår i programmet 

• Beskrivning av hur inriktningsmål och program ska följas upp.   
   

Stadsledningskontoret har utifrån inkomna yttranden från nämnder och 

bolag samt utifrån bedömning av de sakkunniga som var ansvariga för att 

ta fram de ursprungliga förslagen till programbeskrivningar genomfört 

redaktionella förändringar i programförslagen. De redaktionella 

förändringarna har genomförts med syfte att lyfta fram förslag till 

prioriterade områden, ensa sådana begrepp som nyttjas i samtliga program 

och minska programmens omfång. Texter och underlag ur de ursprungliga 

programförslagen kommer nyttjas operativt om föreliggande förslag till 

program fastställs.     
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Stadsledningskontorets förslag till totalram, nämndsramar och nyckeltal 

På grund av nationella beslut, världsläget och medföljande osäkerhet i 

planeringsförutsättningar har det ej kunnat genomföras bedömning av om 

och i vilken omfattning vårens beslut och händelseutveckling väsentligt 

förändrat kommunens ekonomiska förutsättningar. Detta innebär att det i 

version 2 av förslaget till planeringsdirektiv ej gått att bedöma om det finns 

behov av att uppdatera ekonomiska underlag i form av:  

 

• Uppdaterade texter om konjunktur, arbetsmarknad etc 
• Uppdaterad totalramsberäkning (tabell 1) 
• Uppdaterat förslag till budgetramar för nämnder och styrelser 

(tabell2) 
• Specifikation av förslag till kommunstyrelsens budgetram (tabell 3) 
• Resultaträkning 2022-2026 (tabell 4) 
• Finansieringsbudget (tabell 5) 
• Nyckeltal (tabell 6) 

 

För att lämna ett komplett underlag till de politiska partier som är 

företrädda i Umeå kommunfullmäktige kommer därför en tredje version av 

planerings-direktivet att sammanställas och presenteras efter att 

regeringens prognos offentliggjorts.   

 

Version 3 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och 

budget för 2023 samt plan för 2024-2026 kommer att skickas ut till de 

politiska partierna efter extra KSnau den 3 maj samt därefter även 

publiceras på umea.se/planering 

Beslutsunderlag 

Förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023 samt plan för 2024-2026 V2 

Bilaga 1 - Sammanställning av nämndernas förslag till investeringsbudget 

2023 och plan 2024-2026 inklusive ombudgeteringar 

Bilaga 2 - Förslag till mark- och exploateringsplan 2023-2026 

 

Underlag till partipolitisk beredning 

Bilaga 3 - Nämndernas yttranden över driftbudget 

Bilaga 4 - Nämndernas yttrande över investeringsbudget  

Bilaga 5 - Nämndernas förslag till Grunduppdrag & uppföljning 

Bilaga 6 - Nämnders & bolags yttrande över Programbeskrivningar 
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Bilaga 7 - Umeå kommun företags yttrande över senaste utdelningsbeslut 

Bilaga 8 - Dokumentation från särskilt dialoguppdrag om etablering 

Bilaga 9 - Dokumentation från särskilt dialoguppdrag om klimatsäkerhet  

Bilaga 10 - Dokumentation från särskilt dialoguppdrag om 

bostadsbyggande 

Bilaga 11 - Stadsledningskontorets yttrande över kommungemensamma 

poster 

Beredningsansvariga 

Urban Blomdahl, budgetchef 

Simon Dahlgren, ekonom 

Anette Sjödin, controller 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

 

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

Beslutet inkl bilagor ska skickas till 
Samtliga gruppledare i de partier som är företrädda i Umeå 

kommunfullmäktige 
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§ 63 
Diarienr: KS-2021/00293 

Nämndernas internkontrolluppföljning januari-

december 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna nämndernas internkontrolluppföljning för perioden januari- 

december 2021 enligt bifogade bilagor och gör bedömningen att den 

interna styrningen och kontrollen i kommunen är tillräcklig. 

 

att nämndernas rapporter ska överlämnas till kommunfullmäktige som 

ett anmälningsärende. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder ingår att tillse 

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

regleras dels i kommunallagen dels i den av kommunfullmäktige beslutade 

Riktlinjer för Intern styrning och kontroll. I samband med att års-

redovisningen fastställs ska kommunstyrelsen lämna en bedömning av om 

den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Bedömningen görs 

utifrån nämndernas rapportering. Nämnderna har godkänt uppföljningen 

av respektive internkontrollplan och i beslut fastställt att den interna 

kontrollen är tillräcklig. För valnämnden, personalnämnden och 

gemensamma IT-nämnden framgår det dock inte av beslutet om nämnden 

bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
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Beslutsunderlag 

Nämndernas protokoll  

Nämndernas internkontrolluppföljning 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

Ekonomi 

   
 

 

 

 

 

  

Nämnd

Hanterat 

kontroll-

områden

Hanterat 

riskanalys

Beslut intern-

kontrollplan

Beslut 

godkänna 

uppföljning 

jan-dec 2021

Förslag KS 

värdering av 

nämndernas 

IK

Överförmyndarnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kommunstyrelse Ja Ja Ja Ja Godkänd

Valnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Personalnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Teknisk nämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Byggnadsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Umeåregionens räddningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Äldrenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Individ- och familjenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Fritidsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kulturnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

För- och grundskolenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

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

Gemensam PA-nämnd Umeåregionen - - - -  -

*) Framgår ej
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§ 64 
Diarienr: KS-2021/01140 

Internkontrollplaner 2022 - För- och 

grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att styrelsen tagit del av handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av riskanalys och internkontrollplan 2022 för för- och 

grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Övriga nämnders riskanalyser och internkontrollplaner behandlades av 

kommunstyrelsen 2022-01-18. 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens riskanalys och internkontrollplan 2022. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens riskanalys och 

internkontrollplan 2022. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 

   
 

 

 

 

 



Sida 12 av 44 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-04-12 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 65 
Diarienr: KS-2022/00123 

Remiss av SOU 2021:96: Säkerhet och tillgänglighet 

vid val 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna remissvar enligt kommunledningsstabens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Justitiedepartementet har skickat ut slutbetänkandet från 2020 års 

valutredning, Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96) på remiss. 

 

Slutbetänkandet behandlar frågor som rör ett samordningsansvar för 

säkerhetsfrågor i valadministrationen, en rutin för samordning och 

rapportering av incidenter i samband med val, överklagande av val, 

valobservatörers status, väljargrupper som har svårigheter att utnyttja sin 

rösträtt, väljare med synnedsättning, utlandssvenskar, digitala röstkort, val 

vid allvarliga fredstida kriser samt rekrytering och utbildning av 

röstmottagare. 

 

Förslaget till yttrande koncentreras till de punkter där Umeå kommun har 

en avvikande uppfattning gentemot utredningens förslag. 

 

Yttrande 

Umeå kommun har genom remiss från Justitiedepartementet fått möjlighet 

att yttra sig över rubricerad utredning. I detta slutbetänkande från 2020 års 

valutredning behandlas frågor som rör ett samordningsansvar för 

säkerhetsfrågor i valadministrationen, en rutin för samordning och 

rapportering av incidenter i samband med val, överklagande av val, 

valobservatörers status, väljargrupper med svårigheter att utnyttja sin 

rösträtt, väljare med synnedsättning, utlandssvenskar, digitala röstkort, val 

vid allvarliga fredstida kriser samt rekrytering och utbildning av 

röstmottagare. 
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Ett samordningsansvar för säkerhetsfrågor i valadministrationen 

Umeå kommun delar utredningens bedömning att avsaknaden av en 

myndighet med ett utpekat ansvar för samordningen av säkerhetsfrågorna 

måste ses som en risk i sig. En effektiv samverkan och möjligheten till 

kunskaps- och informationsutbyte inom valadministrationen bör på ett bra 

sätt kunna bidra till en hög valsäkerhet. Det är naturligt att det 

övergripande oh sammanhållande ansvaret för säkerhetsfrågorna läggs på 

den centrala valmyndigheten. 

 

Utredningen menar att utbildningsansvaret i säkerhetsfrågor bör ligga på 

länsstyrelsen. Vi delar inte den bedömningen. Vi menar i stället att en 

ordning där den centrala valmyndigheten ansvarar för detta ger en större 

helhetsförståelse för säkerhetsfrågor i hela valadministrationen och bättre 

möjligheter till ett enhetligt förfarande vid exempelvis 

incidentrapportering. 

 

En rutin för incidentrapportering 

Det är rimligt att tro att incidenter kan förekomma i alla led i valprocessen. 

Många incidenter kan komma att inträffa i samband med själva 

röstningsförfarandet. Därför måste detta även lyftas fram på ett tydligt sätt 

i valmyndighetens utbildningsmaterial. 

 

När det gäller allmänhetens klagomål, synpunkter och förbättringsförslag 

så ska dessa naturligtvis hanteras av berörd valmyndighet. På lokal nivå 

sker det redan idag via röstmottagare direkt i samband med själva 

röstningsförfarandet eller via kommunens valkansli eller valnämnd.  

 

Att öppna upp för allmänheten att kunna lämna synpunkter anonymt via 

en digital plattform och därmed krav på skyndsam analys och eventuell 

åtgärd riskerar att ytterligare belasta valadministrationen. 

 

Valprocessen är decentraliserad, manuell och transparent. Befintliga 

kontaktvägar för att lämna in klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag 

anonymt tillgodoses via kommunens egna system för klagomål, synpunkter 

eller förbättringsförslag. Kommunen har som myndighet för övrigt en 

skyldighet att skyndsamt besvara inkomna ärenden. 
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En anonym tjänst som föreslås i utredningen medför snarare en risk att 

förtroendet för valprocessen undergrävs. Erfarenhetsmässigt visar det sig 

att många ärenden som troligen skulle registreras i denna tjänst grundar 

sig på okunskap kring hur valet går till. En stor mängd ärenden under den 

period när den lokala valadministrationen har som mest att göra skulle 

även medföra en orimligt stor arbetsbelastning. 

 

Väljargrupper som har svårigheter att utnyttja sin rösträtt 

Inledningsvis konstaterar Umeå kommun att det är positivt att begreppet 

tillgänglighet breddas och tydliggörs. Att valdeltagandet skiljer sig åt så 

mycket som det gör mellan olika grupper i samhället är inte acceptabelt. 

Arbetet med tillgänglighet berör hela valadministrationen. 

De lokala valnämnderna kommer även när det gäller detta att behöva 

ytterligare stöd i sin utbildning av röstmottagare. Den centrala 

valmyndighetens ansvar för att ta fram utbildningsmaterial ökar och vi 

förutsätter därför att myndigheten tilldelas resurser för att kunna fullfölja 

det uppdraget. 

 

När det gäller lokaler är vår erfarenhet är att checklistor kan uppfattas som 

ganska fyrkantiga i vissa fall när frågorna blir väldigt specifika och ska gälla 

alla lokaler. Det kan exempelvis saknas en rörelsehinderparkering inom 

föreskrivet avstånd från lokalens entré men i praktiken går det att ordna 

under valdagen. Vi menar att det inte betyder att lokalen har bristande 

tillgänglighet. Vi måste välja lokaler utifrån ett vidare perspektiv än 

enskilda parametrar i en checklista. Det är även väldigt olika 

förutsättningar mellan kommunerna. Därför anser vi att förslaget om att 

varje kommun senast 32 dagar före valdagen ska meddela Valmyndigheten 

var och när röstmottagning kan ske inom kommunen samt uppgift om 

lokalernas tillgänglighet ska skrotas. 

 

Umeå kommun vill också poängtera att alla röstnings- och vallokaler ska 

vara tillgängliga enligt gällande vallag. Det finns inte några undantag från 

den regeln. I viss mån kan tillgänglighetsperspektivet även speglas på annat 

sätt, exempelvis via generösa öppettider inom förtidsröstningen. 

 

Inom detta område delar vi utredningens uppfattning och diskussion kring 

råd och rekommendationer i förhållande till föreskrifter. Alla kommuner 
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har samma ansvar men förutsättningarna är olika. Som så mycket annat är 

det angeläget att följa upp arbetet med tillgänglighet. 

 

Avslutande kommentarer 

Vallagsutredningen delbetänkande och nu dess slutbetänkande speglar det 

faktum att allt fler och alltmer specialiserade uppgifter läggs på 

kommunerna i samband med val. Förändringar i omvärlden och 

regelförändringar i det svenska valsystemet har inneburit att 

kommunernas ansvar i samband med valets genomförande blir alltmer 

komplext. Det krävs kunskaper och erfarenheter som inte efterfrågats 

tidigare. 

 

Alla kommuner, stora som små, har samma regelverk att rätta sig efter. Det 

ställer ökade krav på samverkan och stöd såväl mellan olika nivåer i 

valadministrationen som mellan exempelvis kommunerna som har det 

exekutiva ansvaret att genomföra valet. Det är mycket tydligt att 

genomförandet av ett val har blivit ett ansvar för hela 

kommunorganisationen.  

 

Umeå kommun konstaterar i det sammanhanget även att kostnaderna för 

den lokala valadministrationen att genomföra ett val hela tiden ökar. Som 

utredningen mycket riktigt påpekar saknas det en bild över hur mycket 

valen kostar för kommunerna. Vår uppfattning är dock att den andel av 

kommunens totala kostnader som statsbidragen täcker hela tiden minskar. 

Vi menar att detta bör lyftas fram i kommande utvärdering efter valet 2022 

inför kommande ekonomiska beräkningar. 

 

Avslutningsvis hävdar vi bestämt att väldigt många av de utmaningar som 

gömmer sig bakom delbetänkandets och slutbetänkandets förslag och 

bedömningar härrör från det svenska systemet med valsedlar. Det är helt 

nödvändigt att utvärderingen av 2022 års val även ska innefatta en djupare 

analys av valsedelssystemet. 

Beslutsunderlag 

Säkerhet och tillgänglighet vid val - Regeringen.se 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/12/sou-202196/
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Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Johan Gammelgård 

 

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

Beslutet ska skickas till 
ju.remissvar@regeringskansliet.se 

benny.lindholm.narlinge@regeringskansliet.se 

Senast 25 april 

   
 

 

 

 

 

  

mailto:ju.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 66 
Diarienr: KS-2022/00328 

Svar på hemställan om extra sponsorstöd till 

elitföreningarna 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå hemställan om extra sponsorstöd elitföreningarna från Umeå 

kommun utifrån att medel inte finns i budget för innevarande år. 

Ärendebeskrivning 

I december 2021 inkom ett antal skrivelser till kommunstyrelsen, 

näringslivs- och arbetsutskottet samt enskilda politiker och tjänstemän 

kopplat till att Umeå kommun och de kommunala bolagen borde utöka sin 

sponsring till Umeå IK men även ett antal av de övriga elitklubbarna. Goda 

skäl anfördes och skrivelserna innehöll även jämförelser med ett urval av 

andra städer.  

 

Umeå kommuns sponsring idag 

Umeå kommun har idag en sponsorbudget på 1,2 mkr. Näringsliv har 

uppdraget att fördela beloppet enligt en sponsorpolicy till de föreningar 

som uppfyller elitkriteriet. Sponsring får inte sammanblandas med bidrag 

och föreningsstöd som hanteras av andra förvaltningar/enheter. 

Sponsringen fyller ett syfte av att marknadsföra och stärka Umeå som 

attraktiv ort mot inflyttare, besökare och investeringar. Som motprestation 

erhåller Umeå kommun i första hand exponering. Utifrån Umeås bredd 

som idrottsstad finns idag 16 lag/föreningar som uppfyller kraven. 

Beloppet fördelas idag lika mellan manliga och kvinnliga utövare.  

 

För de kommunala bolaget hänvisas till de marknadsstrategier och 

sponsorplattformar som respektive bolag har kopplat till uppdrag och 

målgrupp. Rent generellt kan konstateras att sponsring även kan innefatta 

breddföreningar och sociala insatser. 
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Pandemiinsatser 

Under pandemin stärktes sponsorbudgeten vid två tillfällen: 

• December 2020 5 mkr elitsponsring, varav 1 mkr extra till elitidrottande 

kvinnor. 

• December 2021 1 mkr elitsponsring. 

 

Finansieringen skedde genom anslagen och delvis näringslivs egna medel. 

 

Övrigt 

Umeå har under en lång tid varit en av Sveriges främsta idrottsstäder och 

Umeå har två år i rad av SVT utsetts till Sveriges främsta idrottsstad där vi 

bland annat utmärker oss för en stor bredd med ett stort antal lag och 

idrottare på elitnivå. Idrotten är på många sätt viktig för en plats. Både för 

att skapa förutsättningar för social hållbarhet samt för att stärka bilden av 

Umeå som en attraktiv plats att bo och leva i. Elitidrotten är ett 

skyltfönster men föreningarna bedriver i flertalet fall även omfattande 

ungdomsverksamhet och sociala aktiviteter.  

 

Det är svårt att ha den fullständiga bilden av allt Umeå kommun gör för att 

skapa goda förutsättningar för föreningar och idrottande. Umeå kommun 

jobbar oerhört brett och stöden kan gälla allt ifrån projekt för att skapa 

social trygghet till direkt möjliggörande genom föreningsstöd, 

anläggningar, drift mm. Inte minst det stora utbudet av anläggningar för 

många olika idrotter är en viktig del av vad Umeå Kommun bidrar med. Två 

stora och viktigt åtagande är även de satsningar som Umeå Kommun är del 

av i form av riksidrottsgymnasium och riksidrottsuniversitet. Varav det sista 

i samarbete med Umeå Universitet. Det gör att jämförelse med andra 

kommuner många gånger är svåra att göra. Dessutom spelar antalet 

representationslag och kommunala strategier kopplat till det breda 

idrottandet med föreningsbidrag subventionerade lokaler in i bilden. 

Vidare har strukturen för de kommunala bolagen betydelse, där vissa 

verkar på en nationell marknad vilket innebär att behovet av 

marknadsföring kan se annorlunda ut. Vidare finns en evenemangsbudget 

som i första hand fördelas till idrottsföreningarna som stöd i att arrangera 

cuper och events  
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I grunden är vi självklart positiva till att utöka sponsorbudgeten, elitlagen är 

viktiga för en plats, men det skulle kräva en utökning av budgetram. Det 

andra alternativet är att nyttja någon av anslagen. Dessa båda är dock 

tämligen hårt nyttjade under kommande period utifrån events och 

förflyttningen mellan tillväxtanslaget och det interna utvecklingsanslaget. 

Däremot kommer Näringsliv att jobba vidare med att hitta förutsättningar 

för stöd kopplat till konsekvenser av pandemi men även utifrån hur 

ianspråktagandet av anslaget kommer att se ut under året. 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, näringslivschef 

Peter Öystilä, näringslivsutvecklare 

 

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

 

Peder Westerberg (L) deltar inte i handläggningen eller beslutet på grund 

av jäv. 

Beslutet ska skickas till 
Peter Juneblad för vidarebefordran till berörda föreningar. 
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§ 67 
Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport februari 2022 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport februari 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 februari 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson, Umeå kommunföretag 

Anna Westerlund, Umeå kommunföretag 

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson, Umeå kommunföretag 
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§ 68 
Diarienr: KS-2022/00252 

Fyllnadsval: Ersättare för ombud föreningen Blå 

Vägen efter Lennart Johansson (M) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till ersättare för ombud i föreningen Blå Vägen utse Elmer Eriksson 

(M) 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Lennart Johanssons bortgång utser kommunstyrelsen ny 

ersättare för ombud i föreningen Blå Vägen. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Blå Vägen, Lycksele kommun 

kommun@lycksele.se kopia peter.molin@lycksele.se 

Lönesupport, Troman 
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§ 69 
Diarienr: KS-2022/00045 

Anmälan av delegationsbeslut april 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 2022-03-22– 2022-04-05 

Delegationsbeslut i mark och fastighetsärenden 2022-03-01 – 2022-03-31 

Delegationsbeslut i personal- och organisationsfrågor 2022-03-24 -- 04-07 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kerstin D Persson (inkl bilagor) 
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§ 70 
Diarienr: KS-2022/00046 

Anmälningsärenden april 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Protokoll 

2022-02-23 Primärkommunala beredningens protokoll 

Beslut 

KF 2022-03-28 § 65 Policy och handlingsplan barnfattigdom 
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§ 71 
Diarienr: KS-2021/00238 

Årsredovisning 2021, ansvarsfrihet, 

resultathantering och ombudgetering investeringar 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 705 mnkr varav Umeå 

kommuns resultat ingår med 484 mnkr 

att ersätta Umeå kommunföretag AB med 10,2 mnkr för ökade 

nettokostnader i kollektivtrafiken 2021  

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 405 mnkr, varav 

jämförelsestörande poster 134 mnkr  

att fastställa Umeå kommuns årsredovisning för år 2021  

att fastställa reservering till resultatutjämningsreserv med 251 mnkr 

att fastställa årets balanskravsresultat till 233 mnkr 

att bevilja ansvarsfrihet för år 2021 för kommunstyrelsen, nämnder samt 

enskilda ledamöter i dessa organ 

att de nämnder som omfattas av fiktivt eget kapital och som redovisar en 

positiv budgetavvikelse exklusive pandemins effekter, tar med sig dessa 

överskott till sitt ’eget kapital’, totalt 144,7 mnkr. 

att nämnder som omfattas av fiktivt eget kapital, och som redovisar 

negativ budgetavvikelse exklusive pandemins effekter, inte tar med sig 

dessa underskott till sitt ’eget kapital’, totalt -55,6 mnkr. 

att med ovanstående förslag på hantering av över- och underskott för 2021 

anses för- och grundskolenämndens hemställan att ta med den del av 

statsbidraget Skolmiljarden som inte kunnat nyttjas under 2021, 

motsvarande 2,1 mnkr, beviljad. 

att ombudgetera totalt 319,5 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2021 

till investeringsbudgeten för 2022, enligt bilaga 
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att ombudgetera totalt 519,0 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2021 

till investeringsplanen för 2023 (KF 20210621), enligt bilaga 

att ombudgetera totalt 48,6 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2021 

till investeringsplanen för 2024 (KF 20210621), enligt bilaga 

att beslutet om investeringsbudget 2023, plan 2024-2026 ska innefatta 

ombudgeteringar. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 

ekonomistyrning via ’fiktivt eget kapital’ och återkomma med ett förslag 

innan 2022 års bokslut. 

 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 

investeringarna utifrån de förseningar som uppstått under pandemin och 

återkomma med förslag på hantering inför 2023 års budget- och 

investeringsprocess för budgetåret 2024. 

 

Ärendebeskrivning 

I kommunstyrelsens årsredovisning redovisas ett positivt resultat för 

kommunkoncernen som uppgår till 705 mnkr (miljoner kronor). 

Kommunens resultat uppgår till 484 mnkr, vilket är en ökning med 123 

mnkr i jämförelse med föregående år.  

 

Året och fjolåret har präglats av coronapandemin, men i olika utsträckning, 

vilket medfört konsekvenser för jämförelsen med föregående år och 

budget. I redovisat resultat finns jämförelsestörande poster med netto 

cirka 134 mnkr (205 mnkr). Fördelningen av dessa framgår av not 4, 

Jämförelsestörande poster. 
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Umeå kommun finansierar kollektivtrafiken. 2021 har medfört ökade 

nettokostnader för kollektivtrafiken, främst som en effekt av pandemin. 

Kommunen behöver därför ersätta Umeå kommunföretag AB med 10,2 

mnkr utöver tidigare beslutat anslag 2021, för ökade nettokostnader för 

kollektivtrafiken. 

Reservering till RUR 

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 484 mnkr. 

Reservering till resultatutjämningsreserv föreslås med 251 mnkr, vilket 

innebär ett balanskravsresultat på 233 mnkr. Den maximala reserveringen 

till RUR som kommunen får göra år 2021 är 251 mnkr. I och med detta har 

kommunen satt av maximalt till RUR; 813 mnkr (10% av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 2021). 

Bedömning god ekonomisk hushållning 

I kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer om budget- och 

investeringsprocessen framgår riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv. Där definieras god ekonomisk 

hushållning och beskrivs hur god ekonomisk hushållning ska uppnås för 

Umeå kommun: ”God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs 

långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter 

sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsmässiga mål och 

finansiella mål för kommunen. Några kommunkoncernövergripande 

finansiella mål har inte satts upp i ”Planeringsförutsättningar, budget och 

investeringar för 2021”. Kommunfullmäktiges mål följs upp av styrelse och 

nämnder i årsredovisningen. 

 

Av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål bedöms ett vara helt uppfyllt 

och övriga fyra vara delvis uppfyllda för 2021. Av kommunfullmäktiges 

personalpolitiska mål bedöms ett inte vara uppfyllt och tre vara delvis 

uppfyllda. Av kommunfullmäktiges tre finansiella mål kan måluppfyllelsen 

för målet om låneskuldens utveckling inte bedömas under 2021 då något 
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delmål för året inte är uppsatt. Målen om självfinansieringsgrad och 

resultatmålet uppnås. 

 

För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges 

fastställda definition ska kommunens finansiella och verksamhetsmässiga 

mål uppnås. Kommunstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående att 

god ekonomisk hushållning delvis nås för kommunen för helåret 2021. 

Fiktivt eget kapital 

Årets resultat innebär en budgetavvikelse på 405 mnkr. Av det utgör 

styrelse och nämnders budgetavvikelse 178 mnkr och resterande 227 mnkr 

avser skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunalekonomisk 

utjämning. Avvikelserna utgår från de budgetramar fullmäktige fastställt.  

 

Styrelse och nämnder, förutom valnämnden och gemensamma nämnder 

med andra kommuner, har ett fiktivt eget kapital. Vid årets början uppgick 

styrelse och nämnders fiktiva egna kapital till 533,9 mnkr.  

 

I samband med verksamhetsuppföljningen har tre nämnder begärt extra 

justering av fiktivt eget kapital utöver budgetavvikelsen för 2021.  

 
Tekniska nämnden hemställer att nämndens underskott om -25,3 mnkr 

avskrivs med hänvisning till extraordinära kostnader utom nämndens 

kontroll kopplat till väder. 

 

Fritidsnämnden hemställer att nämndens underskott om -7,7 mnkr 

avseende effekter av covid-19 avskrivs.  

 

För- och grundskolenämnden hemställer att nämnden får ta med den del av 

statsbidraget Skolmiljarden (riktade insatser för att minska effekterna av 

pandemin) som inte kunnat nyttjas under 2021, motsvarande 2 075 tkr.   

 

I samband med verksamhetsuppföljningen har nämnder och styrelse 

uppskattat pandemins ekonomiska effekter 2021. Sammantaget har 

pandemin haft en positiv ekonomisk effekt på kommunen på totalt 208,4 

mnkr, främst på grund av höga statsbidrag, minskad efterfrågan på 
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verksamhet samt förskjutningar i investeringar. Utifrån kommunstyrelsens 

ställningstagande om att ingen nämnd ska vara vinnare eller förlorare på 

grund av pandemin föreslås att de ekonomiska effekter som hänförs till 

pandemin inte överförs till fiktivt eget kapital, varken positiva eller 

negativa.  

 

Utifrån att pandemin också har försvårat arbete med omställning och 

effektivisering under 2021 föreslås att nämnder som redovisar ett 

underliggande underskott (budgetavvikelse exklusive pandemins effekter) 

inte behöver ta med sig de underskotten till fiktivt eget kapital. Detta berör 

kommunstyrelsen och tekniska nämnden.  

 

Förslaget på över- och underskottshantering 2021 är i linje med hur det 

hanterades förra året, och innebär att styrelse och nämnders fiktiva egna 

kapital ökar med 144,7 mnkr och uppgår därefter till totalt 678,5 mnkr. I 

detta har för- och grundskolenämndens hemställan att få ta med den del 

av statsbidraget Skolmiljarden som inte kunnat nyttjas under 2021, 

motsvarande 2,1 mnkr beaktats. Dessa kvarvarande medel ingår i den 

positiva budgetavvikelse som nämnden föreslås få ta med till fiktivt eget 

kapital. Eventuellt nyttjande av eget kapital ska lyftas till kommunstyrelsen 

för beslut enligt kommunens riktlinjer för budget- och investeringsprocess. 

Ombudgetering investeringar 

Kommunens investeringsbudget uppgick till 1 495,8 mnkr 2021. Utfallet 
blev 630,3 mnkr. Styrelse och nämnder begär att inom 
investeringsbudgeten ombudgetera totalt 887,1 mnkr av kvarvarande 
medel till åren 2022–2024. Orsaken beror på förseningar i en del projekt 
bland annat till följd av överprövningar samt Corona-pandemin.  

För tekniska nämnden överstiger föreslagen ombudgetering vad som 

återstår inom beslutad investeringsram för 2021 d v s om föreslagen 

ombudgetering beviljas uppstår en negativ budgetavvikelse avseende 

investeringar för tekniska nämnden. Orsaken består främst i att två 

avslutade projekt har stora negativa budgetavvikelser, Lundåkern (-34,5 

mnkr) och Katamarankajen (-7,7 mnkr). 
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Under de senaste två åren har volymen ombudgeteringar ökat på grund av 
förseningar och överprövningar. Investeringsbudgeten bör därför anpassas 
till tidsmässiga förskjutningar. Därför föreslås ombudgeteringar ske till 
2022, 2023 och 2024, istället för som tidigare, enbart till nästkommande år. 
Kommande beslut om investeringsbudget 2023, plan 2024–2026 ska även 
det innefatta ombudgeteringar.  

Tekniska nämndens framställan om ombudgeteringar utgår från av 
nämnden nedbruten investeringsbudget. Stadledningsledningskontorets 
förslag till beslut utgår från beslutad nivå enligt kommunfullmäktiges beslut 
men överensstämmer med tekniska nämndens framställan. Det är enbart 
aggregeringsnivå som skiljer sig åt. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns årsredovisning 2021 

Förändring fiktivt eget kapital styrelse och nämnder år 2021 

Förslag till ombudgetering av investeringsmedel till 2022–2024 - 

sammanställning samtliga projekt  

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Malin Westerberg Blom, redovisningschef 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

Urban Blomdahl, budgetchef 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson föreslår redaktionell ändring i 

tabell 25, där budgetavvikelser för 2021 fått felaktiga plus- och 

minustecken. 

 

Yrkanden 

Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell 

ändring samt följande två tillägg:  

 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 

ekonomistyrning via ’fiktivt eget kapital’ och återkomma med ett förslag 

innan 2022 års bokslut. 
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att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 

investeringarna utifrån de förseningar som uppstått under pandemin och 

återkomma med förslag på hantering inför 2023 års budget- och 

investeringsprocess för budgetåret 2024. 

 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell 

ändring. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell ändring. 

 

Bifall mot avslag till Janet Ågrens (S) två tilläggsyrkanden. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller de två tilläggen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) - att hanteringen med eget fiktivt kapital avslutas med 

omedelbar verkan 

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

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Veronica Kerrs yrkande. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder för beslut om ombudgeteringar och förändring fiktivt 
eget kapital.   
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§ 72 
Diarienr: KS-2021/00799 

Motion 27/2021: Årskort i kollektivtrafiken för 

kommunanställda; Anna-Karin Sjölander (C) och 

Maja Westling (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 27/2021: Årskort i kollektivtrafiken för kommunanställda 

enligt personalnämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i 2021-09-27 yrkar Anna-Karin 

Sjölander (C) och Maja Westling (C) att kommunanställda som en 

personalförmån erbjuds att köpa årskort till kollektivtrafiken genom ett 

bruttolöneavdrag. 

 

Personalnämnden 2022-01-18 och Jämställdhetsutskottet 2022-03-03 har  

yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Stadsledningskontoret instämmer i personalnämndens och 

jämställdhetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-01-18 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-03-03 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) och Elin Söderberg (MP) – bifall till motionen 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

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

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 73 
Diarienr: KS-2022/00261 

Motion 6/2022: Solidaritet med krigsdrabbade folk; 

Bore Sköld (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla den första att-satsen 

 

att anse den andra och tredje att-satsen besvarad enligt 

stadsledningskontorets anförande. 

 

Reservation 

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

bifall till hela motionen. 

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 

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 
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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). 

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 
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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. 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

motionen i sin helhet. Ordföranden finner att näringslivs- och 



Sida 36 av 44 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-04-12 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

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. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 74 
Diarienr: KS-2022/00250 

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stöcke 

13:7 m.fl inom Stöcke, Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta detaljplanen för del av fastigheten Stöcke 13:7 m.fl. inom Stöcke, 

Umeå kommun.  

 

att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten till att omfatta 

hela planområdet. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i 

form av småhusbebyggelse och att säkerställa att utveckling sker med 

hänsyn till befintlig by- och bebyggelsestruktur samt naturmiljön. Syftet 

med planen är också att säkerställa infrastruktur i form av gata, VA och 

dagvattenhantering. 

 

Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, 5 

november 2020 för del av fastigheterna Stöcke 13:7, Stöcke 5:12 och 

Stöcke 10:2. Planen har handlagts med ett så kallat utökat förfarande. 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 

statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 

Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 5 – 26 mars 2021 samt 

granskning under tiden 24 november – 15 december 2021. Av de 

synpunkter som har inkommit under samråds- och granskningstiden har en 

samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande upprättats av Umeå 

kommun, Detaljplanering. 

 

Under samråd och granskning inkom bl.a. yttranden som rörde behovet av 

förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 523. Detta 

kan inte regleras inom ramen för planarbetet, men det har tagits upp som 

en punkt i planbeskrivningen att de kumulativa effekterna av en ökad 
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exploatering i detta område kommer att kräva åtgärder på vägen. I 

granskningen inkom även synpunkter på hur planen ska kunna ansluta till 

framtida bostadsområden och de släpp som ansluter till den planerade 

gatan har reviderats något. Även redaktionella ändringar och 

förtydliganden i genomförandebeskrivningen har gjorts. 

 

Detaljplanen följer i grunden översiktsplanens intentioner. Detta då 

förtätningen sammanfaller med den strukturella grundtanken gällande 

byar i tillväxtstråk i översiktsplanens bebyggelsescenario för hållbar tillväxt. 

Antagande av detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige med 

anledning av att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas till 

att omfatta planområdet.   

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

VA-utredning 

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen och utöka verksamhetsområdet. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Detaljplan, Umeå kommun. detaljplanering@umea.se   
Detaljplanering expedierar därefter beslutet till:  

• Sökande  

• De med kvarstående synpunkter  

• Länsstyrelsen  

• VAKIN 

mailto:detaljplanering@umea.se
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§ 75 

Diarienr: KS-2022/00244 

Exploateringsavtal för Stöcke 13:7 m.fl. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna exploateringsavtal med Johan Anundsson och Elin Johansson 

samt Stöckebygdens utveckling ekonomiska förening berörande detaljplan 

för Stöcke 13:7 m.fl. enligt bilaga 

Ärendebeskrivning 

En ny detaljplan för del av fastigheten Stöcke 13:7 m.fl. inom Umeå 

kommun (BN-2018/02317) har tagits fram och ska antas. Syftet med 

detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för 

småhusbebyggelse och därtill nödvändig infrastruktur. Möjlighet för 

avstyckande av 12 nya småhustomter skapas. Planområdet är planerat att 

anslutas till kommunalt vatten- och spillvattenledningar. Det är enskilt 

huvudmannaskap inom detaljplanen, d.v.s. gator och anläggningar ska 

skötas av de som bor där och inte av kommunen.  

  

Detaljplanen är framtagen av två olika privata exploatörer. 

Exploateringsavtalet är tecknat för att säkra ett effektivt och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet 

innebär i stora drag att exploatörerna åtar sig att bygga ut en ny lokalgata 

med tillhörande gatubelysning samt anordningar för gatans avvattning, 

samt bilda samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning för 

anläggningarnas förvaltning.  

 

Mark och exploatering har inhämtat en säkerhet från exploatörerna som 

motsvarar kommunens beräknade självkostnad för att bygga ut 

anläggningarna i det fall exploatören inte skulle fullgöra sina åtagande av 

någon anledning.  

 

Eftersom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är tänkt att 

utökas i samband med detaljplanens antagande så ska detaljplanen upp för 
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antagande i kommunfullmäktige, vilket innebär att exploateringsavtalet 

också ska beslutas i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal med Johan Anundsson och Elin Johansson samt 

Stöckebygdens utveckling ekonomiska förening berörande detaljplan för 

Stöcke 13:7 m.fl. 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson, Mark och exploatering 

Anna Löfqvist, Mark och exploatering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Anna Löfqvist, Mark och exploatering 
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§ 76 
Diarienr: KS-2022/00313 

Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten – uppsamlingsärende 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att utvidga verksamhetsområde för vatten och/eller spillvatten för 
fastigheterna listade under berörda fastigheter.  

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Umeå kommuns VA-grupp sammanträder regelbundet och bereder 

aktuella exploateringsärenden vilka utgörs av förhandsbesked, 

nybyggnadskartor eller anslutning av redan befintligt bebyggd fastighet 

som har för avsikt nyttja allmänna vattentjänster. Va-gruppen består av 

representanter från Miljö- och hälsoskydd, Detaljplanering och Vakin. VA-

gruppen utreder om fastigheten i fråga har rätt att nyttja allmänna 

vattentjänster och föreslår om behov av anses föreligga att 

fastigheten/delar av fastigheten införlivas i verksamhetsområde för vatten 

och/eller spillvatten. Behandlade ärenden är inkomna under 2021. 

 

Bedömning 

Om en fastighet med tilltänkt eller befintlig bebyggelse uppfyller rekvisiten 

för rätten till allmän vatten- och spillvattenförsörjning föreslår VA-gruppen 

att verksamhetsområde för de aktuella vattentjänsterna ska utvidgas för 

fastigheten in fråga. Bedömningen utgår från Lagen om allmänna 

vattentjänster samt grundar sig i Umeå kommuns policydokument och en 

samhällsekonomisk analys.   
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Berörda fastigheter 

Följande fastigheter eller delar av fastigheter föreslås efter beredande i VA-

gruppen att införlivas i verksamhetsområde för vatten och/eller spillvatten: 

 

Skravelsjö 4:20 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Sävar 1:7 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Innerkasamark 6:29 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Degernäs 51:16 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Degernäs 51:15 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Innertavle 4:26 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Innertavle 4:27 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Skravelsjö 5:22 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Stöcke 9:41 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Stöcke 12:36 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Hissjön 6:4 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Ström 3:7 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Täfteå 8:65 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Täfteå 8:64 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Djäkneböle 2:31 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Djäkneböle 14:2 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Degersjön 2:3 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Degernäs 3:32 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Bjännsjö 1:56 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Sörfors 1:38 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Sörfors 5:4 – Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Sävar 18:19 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Hössjö 1:8 – Verksamhetsområde för endast vatten. 

Sävar 1:7 - Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Överboda 27:11 - Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Yttertavle 12:1 - Verksamhetsområde för spill och vatten. 

Röbäck 25:6 - Verksamhetsområde för endast vatten. 

Röbäck 25:19 - Verksamhetsområde för endast vatten. 

Röbäck 27:20 - Verksamhetsområde för endast vatten. 

Röbäck 27:28 - Verksamhetsområde för endast vatten. 

Röbäck 27:19 - Verksamhetsområde för endast vatten. 

 

Se bilaga för karta och motivering för respektive fastighet. 
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Beslutsunderlag 

220401.VA-gruppens förslag till beslut för utvidgande av VO 2021 

Beredningsansvariga 

Hanna Jonsson, övergripande planering 

John Eklund, Vakin 

Henrik Axelsson, Detaljplanering 

Erik Nilsson, Miljö- och hälsoskydd 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att utvidga verksamhetsområdet.  

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
VAKIN 

Detaljplanering 

Miljö- och hälsoskydd 
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§ 77 
Diarienr: KS-2022/00318 

Redovisning av motioner 2022, delrapport 1 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisning av motioner 2022, delrapport 1. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt att 

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Trots en väsentlig högre beredningstakt jämfört med tidigare är det fem 

motioner i bilagd lista som inte kommer att hålla kravet på beslut inom ett 

år från det att motionen väcktes. I tabellen nedan redovisas antal inkomna 

och kvarvarande motioner fördelade efter år, samt antal motioner som 

hanterats i kommunstyrelsen och finns i kö till kommunfullmäktige. 

 

År Antal 
inkomna 
motioner 

Antal kvarvarande 
motioner 

Varav antal hanterade 
motioner i KS som köar 
till KF 

2022 6 6  

2021 36 24 10 

2020 42 3  

Summa 84 33 10 

Beslutsunderlag 

Redovisning av motioner 2022, delrapport 1. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 


