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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-11-16 

 

Anslaget har satts upp: 2021-11-18 

 

Anslaget tas ner: 2021-12-10 

 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur 

 Therese Stellén 
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Beslutande 

Hans Lindberg (S), ordförande 

Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande 

Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande 

Mikael Berglund (S), tjänstgörande ersättare för Moa Brydsten (S) 

Tomas Wennström (S) 

Carin Nilsson (S) 

Lena Riedl (M) 

Marianne Löfstedt (M), tjänstgörande ersättare för Gunilla Berglund (M) 

Ellen Ström (V) 

Bore Sköld (V) 

Mattias Larsson (C) 

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

Nils Seye Larsen (MP) 

Lars Forsgren (SD) 

Veronica Kerr (KD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Igor Hell (M) 

Robert Axebro (C) 

Maja Westling (C) 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Tomas Blomqvist, vd Vakin, § 214 
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§ 214 

 

Diarienr: KS-2020/00860 

Bolagsinformation: Vatten och avfallskompetens i 

Norr AB (Vakin) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationen. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds 

verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 

verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 

utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. 

 

Vakins bolagsinformation lämnas av vd Tomas Blomqvist 
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§ 215 

 

Diarienr: KS-2021/00137 

Lägesrapport: Corona-pandemin, Umeå kommuns 

verksamheter november 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationen. 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB lämnar en rapport över  

hanteringen av Corona-pandemin inom Umeå kommunkoncerns  

verksamheter. 
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§ 216 

 

Diarienr: KS-2021/00947 

Kommunstyrelsens uppdragsplan för 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa Uppdragsplan för kommunstyrelsen för 2022 

 

att fastställa Fördelning av kommunstyrelsens budgetram för 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till uppdragsplan och budget för 2022 har upparbetats i 

Stadsdirektörens ledningsgrupp, samråd har skett i kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU) vid sammanträde den 19 okt 2021.  

 

Förslaget utgår från de mål och uppdrag, den arbets- och ansvarsfördelning 

och den budgetram kommunfullmäktige slagit fast för kommunstyrelsen 

inför 2022. 

Beslutsunderlag 

Bilaga KS uppdragsplan 2022 

Bilaga Fördelning av kommunstyrelsens budgetram för 2022 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

Urban Blomdahl 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Stadsledningskontorets direktörer   
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§ 217 

 

Diarienr: KS000414/2010 

Revidering av arbetsordning för kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att revidera arbetsordning för näringslivs- och arbetsutskottet enligt 

bilaga. 

Ärendebeskrivning 

I samband med revidering av kommunstyrelsens delegationsordning har 

behov uppstått av att revidera arbetsordning för kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott genom att stryka punkt 8 om att utse 

attestanter och utanordnare. I stället föreslås att kommunstyrelsen 

delegerar till stadsdirektör med rätt att vidaredelegera beslut om att utse 

attestanter. Då behov av att lägga till och ta bort attestanter kan uppstå 

relativt ofta är föreslagen hantering mer effektiv. 

Beslutsunderlag 

Arbetsordning för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, rev. 

2021-11-16. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Tomas Jakobsson 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Stadsdirektör 

Ekonomidirektör   
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§ 218 

 

Diarienr: KS-2019/00166 

Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa revidering av kommunstyrelsens delegationsordning enligt 

bilaga 1. 

 

att fastställa revidering av kommunstyrelsens delegering till 

förvaltningschef Samhällsbyggnad enligt avsnitt 1 och 2 i bilaga 2. 

Delegeringen innebär även rätt att vidaredelegera. 

Ärendebeskrivning 

Det finns behov av att revidera kommunstyrelsens delegationsordning 

bilaga 1. Nedan presenteras de ändringar som föreslås: 

 

Finans 

Lagt in roller i stället för namn och tagit bort ett par punkter som är 

verkställighet. 

 

Två nya punkter;  

1. Beslut om skuldsanering och ackordsuppgörelser i enlighet med 
kommunens kredit och kravpolicy (redovisningschef) 

2. Beslut om fördelning av statsbidrag för minoritetspolitiska insatser 
(direktör Administration och Innovation, A&I) 

 

Utvecklingsanslag 

Lagt in de nya utvecklingsanslagen (KSNAU) 

Tagit bort delegering till näringslivschef för mindre belopp 

 

Attest 
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1. Utse attestanter (stadsdirektör med rätt att vidaredelegera) till 
Avdelningschefer rätt att utse attestanter inom sin avdelning 
(skriftligen) 

2. Attest av kostnader som avser stadsdirektören (HR-direktör) 
3. Utse beställare och granskare är ”verkställighet”, enhetschef utser 

dessa 
 

Upphandling 

Beslut om upphandling av varor max 50 000 kr, tjänster max 300 000 kr. 

(förvaltningschef med rätt att vidaredelegera) till Avdelningschefer 

 

Delegering till förvaltningschef Samhällsbyggnad 

Med anledning av organisatorisk flytt av Mark och exploatering från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen till Stadsledningskontoret behöver den 

delegeringen tas bort i kommunstyrelsens delegering till förvaltningschef 

Samhällsbyggnad (Bilaga 2, avsnitt 1 och 2). Delegering till Mark och 

exploatering återfinns således i bilaga 1.  

 

Kommunstyrelsens delegering till förvaltningschef Samhällsbyggnad 

omfattar delegering kopplad till Övergripande planering. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning. Bilaga. 
2. Kommunstyrelsens delegering till förvaltningschef Samhällsbyggnad. 

Bilaga (avsnitt 1 och 2). 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Lena Höök Gustafsson 

Rune Brandt 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Rune Brandt 

Malin Lagervall 

SLK direktörer   
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§ 219 

 

Diarienr: KS-2021/01013 

Teknisk ramjustering tekniska nämnden - 

kommunstyrelsen avseende 

Informationssäkerhetssamordnare 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillstyrka en teknisk ramjustering om 896,4 tkr år 2022 från tekniska 

nämnden till kommunstyrelsen för ändrad organisationstillhörighet för 

1,0 årsarbetare informationssäkerhetssamordnare. 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar  

 

att bevilja en teknisk ramjustering om 896,4 tkr år 2022 från tekniska 

nämnden till kommunstyrelsen för ändrad organisationstillhörighet för 

Informationssäkerhetssamordnare under förutsättning att 

kommunstyrelsen tillstyrker justeringen. 

Ärendebeskrivning 

Revision av Umeå kommuns "Efterlevnad av Dataskyddsförordningen 

GDPR" genomfördes i slutet av 2020. Revisonen genomfördes med hjälp av 

extern revisionsfirma. 

 

Revisionen visar att baserat på den analys och granskning som genomförts 

bedöms Umeå kommun ha den genomsnittliga mognadsgraden 2,4 av 5,0. 

2,4 är en förhållandevis låg nivå jämfört med vad man generellt observerar 

för kommuner, och uppfyller inte den nivå som rekommenderas givet den 

stora mängd personuppgifter och känsliga personuppgifter som hanteras. 

 

Analysen av revisionsrapporten visar bland annat att Informations-

säkerhetssamordnarens (ISS) placering i organisationen bör ses över. 
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Argumentationen är att placeringen under Tekniska nämnden medför att 

övriga förvaltningars medarbetare riskerar att få intrycket att ISS enbart 

hanterar IT-frågor, samt att placeringen ger ISS mindre mandat att 

säkerställa att ändamålsenligt arbete sker inom varje förvaltning. Detta kan 

bidra till att förvaltningarna inte inser att det är deras respektive ansvar att 

arbeta ändamålsenligt med personuppgiftshantering, utan ser det som en 

IT-fråga där ansvaret ligger någon annanstans. En placering ute i en specifik 

förvaltning kan också ge intrycket att informationssäkerhetsarbetet är 

nedprioriterat och gör dessutom rapporteringsvägen till ledningen längre. 

Vanligtvis är ansvar för IT respektive informationssäkerhet separerat, då 

Tekniska nämndens ansvar i regel är att upprätthålla IT-tjänster som 

kostnadseffektivt möter verksamhetens behov vilket kan stöta sig mot 

informationssäkerhetsmässiga överväganden. I det hänseendet brukar det 

vara lämpligt att ansvarig för informationssäkerhet inte rapporterar till IT-

chef. Den gemensamma grunden för dessa argument är att 

informationssäkerhet är en kommunövergripande och viktig fråga, och ISS 

placering i organisationen bör avspegla detta. 

 

ISS-rollen föreslås därför flyttas från tekniska nämnden (IT-funktionen) till 

kommunstyrelsen (stadsledningskontoret). Samverkan med fackliga 

organisationer har genomförts (CSG). 

 

Den organisatoriska överflyttningen föreslås ske 1/10 2021. Ramjustering 

föreslås ske fr o m 1/1 2022. För perioden oktober-december 2021 ska en 

ekonomisk reglering ske mellan nämnderna utifrån faktisk förbrukning. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att bevilja en teknisk ramjustering 

om 896,4 tkr år 2022 från tekniska nämnden till kommunstyrelsen för 

ändrad organisationstillhörighet för Informationssäkerhetssamordnare 

under förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker justeringen. 



Sida 14 av 80 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-11-16 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka justeringen enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Tomas Forsberg 

Johan Gammelgård 

Marcus Bystedt 

Viktoria Danielsson 

Anette Sjödin   
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§ 220 

 

Diarienr: KS-2021/00778 

Svar på remiss av promemoria Förslag om ändring 

av lagen om utbyte av sprutor och kanyler 

(2006:323) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avstå från yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Förändringen av lagen om utbyte av sprutor och kanyler bedöms inte 

påverka Umeå kommun i nämnvärd omfattning.  

Beslutsunderlag 

I samverkan med andra berörda nämnder, miljö- och hälsoskyddsnämnden 

samt Individ- och familjenämnden. 

Beredningsansvariga 

Seth Åberg/Umebrå 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.sf@regeringskansliet.se  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Individ- och familjenämnden 

 

  

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.sf@regeringskansliet.se
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§ 221 

 

Diarienr: KS-2021/00721 

Svar på remiss: SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i 

skolan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att svara på remiss SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan enligt för- 

och grundskolenämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Socialdepartementet har översänt rubricerad remiss till Umeå kommun för 

yttrande senast 19 november 2021.  

 

För- och grundskolenämnden har 2021-10-21, § 92 yttrat sig och är positiv 

till utredningens förslag att införa en ny ersättningsgrund som innebär att 

en förälder till ett barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska 

ha rätt till tillfällig föräldrapenning när föräldern behöver avstå från 

förvärvsarbete i samband med medverkan i introduktion av barnets behov 

av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem 

samt andra pedagogiska verksamheter. (Se hela yttrandet i bilagt protokoll) 

Beslutsunderlag 

Remissen 

För- och grundskolenämndens protokoll 2021-10-21, § 92. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
s.remissvar@regeringskansliet.se, s.sf@regeringskansliet.se och 
kajsa.eliasson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/05712 
Umeå kommun i ämnesraden.  
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§ 222 

 

Diarienr: KS-2021/00991 

Svar på remiss: Förslag till förändringar av 

riksintresseanspråk för Totalförsvarets militära del, 

Umeå skjutfält och övningsfält 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avge yttrande enligt tjänsteskrivelse.   

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har fått Försvarsmaktens förslag till förändringar av 

riksintresseanspråk för totalförsvarets militära del på remiss. Länsstyrelsen 

har gett Umeå kommun möjlighet att yttra sig över förslag.   

 

Av samrådhandlingen framgår det att ett flertal kommuner i Sverige berörs 

av förslag till förändringar. Detta ska ses som ett led utifrån besluten efter 

regeringens proposition om mål och inriktning för Totalförsvaret 2021–

2025, vilket innebär en omfattande tillväxt för Försvarsmakten under 

kommande 10-årsperiod. Tillväxten innebär både en utökad 

krigsförbandsvolym och ökad förmåga i befintlig organisation. Förutom 

tillkomsten av nya organisationsenheter i landet innebär detta även att 

flera befintliga grundorganisationsenheter får en förändrad eller utökad 

roll. Förändringarna bland riksintresseanspråken genomförs således för att 

Försvarsmakten ska kunna tillväxa i enlighet med försvarsbeslutet.    

 

Den förändring som rör Umeå kommun är en utökning av 

riksintresseavgränsningen vid närområdet för Umeå skjutfält och 

övningsfält. Det framgår i remissen att ett nytt mindre område har 

inkluderats i Fortifikationsverkets fastighetsbestånd och därmed föreslås 

riksintresseområdet revideras utifrån denna nya förutsättning. 

Förändringen bedöms ha en mindre påverkan på omgivningen då det 
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aktuella området även tidigare har inkluderats i påverkansområdet för 

buller eller annan risk. Dock kan förändringen innebära viss påverkan på 

omgivningen relaterat till plan- och lovärenden inom det reviderade 

riksintresseområdet. Detta då området framgent inkluderas i 

riksintresseområdet och som tidigare enbart låg inom det tillhörande 

påverkansområdet för buller eller annan risk. 

 

I de löpande kontakterna med Försvarsmakten framgår att inkluderingen 

av det nya området hänger samman med genomfört förvärv av delar av 

fastigheten Stadsliden 3:10. Garageområdet som det handlar om, ingick en 

gång i tiden i Försvarsmaktens verksamhetsområde. Genomfört förvärv kan 

ses som ett återköp av tidigare verksamhetsyta och anläggningar för 

Försvarsmakten.  

Yttrande 

Umeå kommun har inget att erinra gällande förslag till förändring av 

riksintresseanspråk för Totalförsvarets militära del, Umeå skjutfält och 

övningsfält, FM2021-21999:1. Umeå kommun delar bedömningen att 

förändringen har en mindre påverkan på omgivningen då det aktuella 

området även tidigare har inkluderats i gällande påverkansområde för 

buller eller annan risk. 

 

I samband med detta utlåtande vill Umeå kommun ta tillfället i akt att även 

här signalera behovet om fortsatt samverkan tillsammans med 

Försvarsmakten gällande framtida utveckling kring I20-området och inom 

kommunen. Detta eftersom det bland annat handlar om riksintressets 

påverkansområde för buller eller annan risk inom staden. Av denna 

anledning vill Umeå kommun att det förs vidare i samrådsredogörelsen att 

det vore tacksamt om Försvarsmakten kunde prioritera och ge besked 

gällande den hemställan om samverkan som är inlämnad i april 2021, 

ärendebeteckning Handlings-ID: 21-28755.  

Beslutsunderlag 

Remiss - Samråd avseende förändringar av riksintresseanspråk för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 
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Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
vasterbotten@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 9606-2021. 

   
 

 

 

  

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
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§ 223 

 

Diarienr: KS-2021/00170 

Finans - och kraftrapport september 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport september 2021. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport september 2021 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson   
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§ 224 

 

Diarienr: KS-2021/00982 

Fyllnadsval efter ledamot i hållbarhetsutskottet, 

ersättare i näringslivs- och arbetsutskottet samt 

ersättare i planeringsutskottet; Björn Kjellsson (L) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att utse Anders Norqvist (L) till ledamot i kommunstyrelsens 

hållbarhetsutskott  

 

att utse Anders Norqvist (L) till ersättare i kommunstyrelsens näringslivs- 

och arbetsutskott tillika krisledningsnämnd, valutskott och 

budgetberedning  

 

att utse Anders Norqvist (L) till ersättare i kommunstyrelsens planerings-

utskott 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Björn Kjellssons bortgång har kommunstyrelsen att utse 

ny ledamot i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, ersättare i näringslivs- 

och arbetsutskottet samt ersättare i planeringsutskottet. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets (tillika valutskottets) 
beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Anders Norqvist 

Lönesupport, Troman 
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§ 225 

 

Diarienr: KS-2021/00033 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 

november 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

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

kommunstyrelse och nämnder att fatta beslut om i vilken utsträckning 

delegationsbeslut fattade med delegation från kommunstyrelse respektive 

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

samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2021-10-19 – 2021-11-09 

Delegationsbeslut i personal- och organisationsärenden 2021-09-30 – 

2021-11-05 

Delegationsbeslut mark och fastighetsärenden 2021-10-01 – 2021-10-31 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kerstin D Persson, HR 
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§ 226 

 

Diarienr: KS-2021/00034 

Anmälningsärenden november 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll 

2021-09-21 Regionfullmäktige  

§ 164 Valkretsindelning för val till regionfullmäktige 

 

2021-09-29 Beredningen för regional utveckling  

2021-10-13 Beredningen för regional utveckling  

 

Samordningsförbundet Umeåregionen  

2021-10-05 Ny ersättare till Samordningsförbundets styrelse, Bjurholms 

kommun 
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§ 227 

 

Diarienr: KS-2015/00988 

Motion 49/2015: Klimatbudget för Umeå; Åsa 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 

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

tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

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

bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

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

presentera ett förslag på en kommunal klimatbudget baserad på Sveriges 

miljömål för begränsad klimatpåverkan. 

 

Att klimatpolitiska mål kopplade till den kommunala klimatbudgeten införs 

i upphandlingspolicyn. 

 

Att Umeå kommun i ett valfritt kommande investeringsprojekt under 

mandatperioden gör beräkningar av växthusgasutsläpp (klimatkalkyl) som 

ett komplement till den ekonomiska kalkylen. 

Yttrande 

I februari 2020 antog kommunfullmäktige nya lokala miljömål. I samband 

med antagande gavs följande i uppdrag: 

- att ge kommunstyrelsen (Övergripande planering) i uppdrag att ta 

fram ett åtgärdsprogram för de lokala miljömålen 
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- att i åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen avseende 

klimatavsnittet beskriva i vilken takt arbetet behöver genomföras så 

att det sker i enlighet med Parisavtalet. 

 

Vidare gavs följande tilläggsuppdrag i planeringsförutsättningar för 2021-

2024: 

Uppdrag 12 innebär att ta fram och till nämnderna tillhandahålla en 

metodik för att genomföra klimat- och kostnadsanalyser. Metoden ska 

underlätta nämndernas redan pågående arbete med att ta fram och 

prioritera åtgärder för att leva upp till Umeå kommuns miljömål.  

Uppdrag 13 innebär att tillsammans med Umeå kommunföretag ta fram ett 

analysunderlag för klimatomställningsinvesteringar för såväl kommunen 

som kommunkoncernen utifrån det arbete som bedrivs inom ramen för 

Klimatneutrala Umeå. 

 

Inom arbetet med åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen har det 

tagits fram ett första klimatnuläge med beräkningar av klimatutsläpp från 

kommunens verksamheter och vissa bolag. Med hjälp av detta formuleras 

det nu åtgärdsförslag för att minska kommunens klimatpåverkan. 

Åtgärdsförslagen ska även bedömas utifrån effektivitet och kostnad. 

 

Inom projektet ”Klimathänsyn i upphandling” har det tagits fram 

rekommendationer för upphandlingar med skarpare hållbarhetskriterier 

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

krävs resursförstärkning på upphandling för att ställa skarpa 

hållbarhetskriterier och uppföljning av dessa. Två resurser för detta är 

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

kompetens som ansvarar för det interna miljöledningssystemet, vilket 

innebär en förbättrad intern styrning mot de uppsatta mål. 

Åtgärdsförslagen ingår i det åtgärdsprogrammet för miljömålen som är 

under framtagande. 

 

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

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

minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.  

Ett exempel i Umeå kommun där en sådan klimatberäkning har upprättats 

är förskolan Kålmasken som ska byggas på Tomtebogård.  
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Beslutsunderlag 

Motion 49/2015 - Klimatbudget för Umeå  

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – bifall till motionen 

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

besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till 

motionen. Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen. 

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

besvarad) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till planeringsutskottets förslag mot bifall till 

motionen. Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag att 

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
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§ 228 

 

Diarienr: KS-2018/00583 

Motion 25/2018: Nätpublicera motioner och frågor; 

Henrik Agerhäll (-) (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse att-sats 1 i motion 25/2018 besvarad enligt yttrandet nedan.  

 

att avslå att-sats 2 i motion 25/2018 med motiveringen nedan. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2018 yrkar Henrik Agerhäll 

(-) (SD): 

  

1. att kommunen ska börja om med att publicera inkomna motioner på 
kommunens hemsida på samma överskådliga sätt som skett sedan 
åtminstone 2013. 

 

2. att kommunen ska börja om med att publicera inkomna 
interpellationer och enkla frågor på kommunens hemsida på samma 
överskådliga sätt som skett sedan åtminstone 2013. 

 

Stadsledningskontorets yttrande 

 

Bakgrund 

Umeå kommun publicerade motioner, interpellationer och enkla frågor på 

kommunens webbplats mellan åren 2013 och 2017. Några interpellationer 

visade sig tänja på gränsen, och eventuellt vara olagliga att publicera, varpå 

motioner, interpellationer och frågor stoppades från publicering. 

 

Juridik 

Det finns inte något lagkrav om att kommuner ska publicera motioner, 

interpellationer och frågor på sin hemsida.  
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Det är inte helt klarlagt vem som bär det ev. straffrättsliga ansvaret för 

publicering av motioner, interpellationer och frågor på kommunens 

webbplats.  

 

Om motioner (att-sats 1) 

Motioner publiceras sedan lång tid tillbaka återigen på kommunens 

webbsida. Den första att-satsen föreslås därmed anses vara besvarad. Ett 

beslut om en motion är möjligt att överklaga och för att underlätta för 

medborgare att följa ärendet som, på sin väg mot beslut i 

kommunfullmäktige, kan behandlas i olika berörda nämnder, har 

stadsledningskontoret valt att publicera motioner på kommunens 

webbplats trots att det råder juridiska oklarheter kring vem som bär det 

straffrättsliga ansvaret för publiceringen på kommunens webbplats. 

 

Om interpellationer och frågor (att-sats 2) 

En interpellation eller en fråga leder inte till något beslut som går att 

överklaga. Utan det handlar om frågor som ställs till ansvariga politiker. 

Den andra att-satsen förslår stadsledningskontoret att kommunfullmäktige 

avslår då det inte är ett krav enligt lag att interpellationer och frågor 

publiceras på kommunens webbsida och då det inte hittats en praktisk 

lösning för publicering av interpellationer och frågor mot bakgrund av att 

det råder oklarheter kring vem som bär det straffrättsliga ansvaret för 

publiceringen på kommunens webbplats.  

 

Respektive politiskt parti har möjlighet att publicera interpellationer och 

frågor på sina egna webbplatser. Länk till partiernas webbplatser finns på 

kommunens hemsida. Interpellationer/frågor som fått ställas under 

fullmäktigesammanträde kommer också finnas publicerade i justerat 

protokoll på kommunens webbplats. 

 

Webbdiariet 

Inskickade motioner, interpellationer och enkla frågor kan alltid sökas fram 

i webbdiarierna på kommunens webbplats https://www.umea.se/diarium. 

Vid sökning i webbdiarierna går det att läsa rubrik, datum för registrering 

och rubrik på de eventuella andra handlingar som upprättats i ärendet. 

Däremot går det inte att läsa själva handlingen. I anslutning till 
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webbdiarierna finns mejladresser för att enkelt kunna begära ut den 

handling som önskas.  

Beslutsunderlag 

Motionen 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Eric Lindström  

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 229 

 

Diarienr: KS-2018/00776 

Motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter; 

Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och 

Morgan Flank (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

att anse motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter besvarad i enlighet 

med tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

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

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

Yttrande 

I februari 2020 antog kommunfullmäktige nya lokala miljömål som syftar 

till att minska kommunens klimatpåverkan från bland annat egna 

transporter. De två mål som responderar till motionärernas begäran är 

följande: 

- Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025, dvs ha 

nettonoll utsläpp av växthusgaser. 

- Transporternas klimatpåverkan i Umeå ska minska. Det ska 

ske genom att drivmedlen är fossilfria år 2030 och att det hållbara 

resandet ökar. 

 

Inom projektet ”Klimathänsyn i upphandling” har det tagits fram 

rekommendationer för upphandlingar med skarpare hållbarhetskriterier 

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

krävs resursförstärkning på upphandling för att ställa skarpa 
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hållbarhetskriterier och uppföljning av dessa. Två resurser för detta är 

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

kompetens som ansvarar för det interna miljöledningssystemet, vilket 

innebär en förbättrad intern styrning mot de uppsatta mål. 

Åtgärdsförslagen ingår i det åtgärdsprogrammet för miljömålen som är 

under framtagande. 

En arbetsgrupp har bildats med representanter från kommunens olika 

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

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

kommunens fordonspark som främjar till att minska fossilberoendet och 

ökar nyttjandegraden av fordonen, för att uppnå kostnadseffektivitet och 

minska den negativa miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter 

Tekniska nämndens yttrande 

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets 

förslag (att anse motionen besvarad). 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 230 

 

Diarienr: KS-2020/00298 

Motion 3/2020: Självkostnadspris för fika i 

kommunfullmäktige; Lars-Arne Ivert och Maria 

Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

Ärendebeskrivning 

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

(SD) och Maria Nilsson (SD): 

 

att fritt kaffe och bröd avgiftsbeläggs till självkostnadspris för 

förtroendevalda i kommunfullmäktige. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige, kommunens högst beslutande organ, sammanträder 

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

Sammanträdesdagen inleds vanligtvis med gruppmöten från kl. 8.00. 

Kommunfullmäktige består av 101 förtroendevalda; 65 ordinarie ledamöter 

och 36 ersättare och därutöver tjänstgör cirka 8 tjänstepersoner på hela 

eller en del av sammanträdet.  

 

Fikat (kaffe och smörgås) i samband med kommunfullmäktiges 

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

samma byggnad som fullmäktigesalen. Kostnaden för fikat är cirka 8.000 

kronor/sammanträde.  
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Fördelar med förslaget 

Positiv påverkan på kommunens ekonomi samt signalvärdet att de 

förtroendevalda och tjänstepersoner bekostar sitt eget fika. 

 

Nackdelar med förslaget 

Negativt för leverantören som behöver ha personal som hanterar betalning 

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

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

givet att någon leverantör vill åta sig uppdraget under föreslagna 

förutsättningar.  

 

Utifrån ovanstående föreslår stadsledningskontoret att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

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

bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen). 

Beslutet ska skickas till 
Maria Nilsson   
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§ 231 

 

Diarienr: KS-2020/00656 

Motion 26/2020: Psykisk ohälsa - Umeå Sveriges 

bästa folkhälsa 2020; Anna-Karin Sjölander (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

2020 besvarad utifrån individ- och familjenämndens och äldrenämndens 

yttranden. 

Ärendebeskrivning 

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

Sjölander (C):  

• att folkhälsorådets arbete intensifieras och prioriterar 

folkhälsoarbetet utifrån aktuellt nuläge.  

• att samverkan mellan kommunal verksamhet och regionen 

utvecklas för att bygga en bred uppsökande verksamhet. 

• att individ- och familjenämnden tillsammans med äldrenämnden 

skyndsamt utreder möjligheten att tillskapa förebyggande insatser 

med hjälp av mänskliga möten för att aktivt förebygga den ökade 

psykiska ohälsan som präglar samhället. 

 

Sammanfattning av motionen 

Motionären föreslår att samverkan mellan kommunal verksamhet och 

regionen utvecklas för att främja arbetet med psykisk hälsa. Motionen 

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

utbildningsgrupper. Umeå kommun behöver därför tillskapa lösningar som 

förebygger och förhindrar psykisk ohälsa och mänskligt lidande.  Motionen 

belyser vidare att enligt Försäkringskassans redovisning är det 48 procent 

av alla pågående sjukfall under första kvartalet 2019 som rörde psykisk 

ohälsa. En beräkning visar att kostnaden för sjukskrivning baserat på 

psykisk ohälsa uppgick till 30,8 miljarder kronor under 2018. 
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Sammanfattande synpunkter individ- och familjenämnden och 

äldrenämnden 

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

att-sats ska anses vara besvarade.  

 

Äldrenämnden (ÄN) anser motionen besvarad med reservation för att 

motionens första att-sats hänvisar till Folkhälsorådet som är nedlagt 

(2018).  

 

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

 

Psykisk hälsa, inkluderar ett brett perspektiv och Umeå kommun arbetar 

med frågan inom många olika verksamheter. Som exempel kan nämnas 

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

presenterats både i KSHU och i Regionen Västerbottens instans för 

folkhälsofrågor, Nämnden för folkhälsa och primärvård.  

 

Vidare arbetet med samverkan kring barn och unga psykisk hälsa är 

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

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

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

svårigheter senare i livet. HLT symboliserar de tre grundläggande 

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

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

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

olika kompetenser arbetar tillsammans med barn och deras familjer på ett 

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

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

kommun har vidare ett pågående arbete tillsammans med Region 

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

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

återupptas under 2022 igen. 

 

Arbete med en uppdaterad suicidhandlingsplan i Umeå kommun håller på 

att fastställas. Suicidpreventionen återfinns under, - Umeå kommuns 
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program för säkerhet och trygghet, som anger inriktning och mål för 

kommunens säkerhets- och trygghetsarbete.  

Grad av fysisk aktivitet påverkar även invånares mentala mående, där en 

rad projekt och initiativ pågår för att främja förutsättningar för fysisk 

aktivitet i alla åldrar.  

 

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

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

minska hälsoklyftorna i samhället.   

 

Folkhälsofrågorna är numera kopplade till Umeå kommuns 

hållbarhetsutskott (KSHU) efter att Folkhälsorådet lades ner 2018. 

Ledamöter från Regionen Västerbotten adjungeras därmed till ärenden 

med folkhälsofokus för att säkerställa samarbetet mellan kommunen och 

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

besvarad.  

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens yttrande 

Äldrenämndens yttrande 

Beredningsansvariga 

Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg 

 

Hållbarhetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Robert Axebro (C) – bifall till motionen 

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

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

motionen besvarad. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till 

motionen. Hållbarhetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets förslag (att anse 

motionen besvarad). 

 

Beslutet ska skickas till 

Anna-Karin Sjölander 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 

Övergripande planering   
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§ 232 

 

Diarienr: KS-2020/00963 

Motion 42/2020: Storsjödammen; Davis Kaza, 

Patrik Brännberg (AP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 42/2020: Storsjödammen 

Ärendebeskrivning 

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

(AP) och Patrik Brännberg (AP) följande: 

 

att Storsjödammen uppfördes utan bygglov, 

att Storsjödammen uppfördes utan vattendom/tillstånd, 

att Umeå kommun snarast tillser att dessa juridiska brister avhjälpes, 

att kommunen omedelbart tar det ansvar som miljöbalken kräver för en 

dammanläggning intill bebyggelse inom stadsplanelagt område. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden 

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

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det krävs en geohydrologisk 

utredning för att konstatera om Storsjödammen inverkar på 

grundvattenförhållandena vid närliggande byggnader. 
 

Byggnadsnämndens yttrande 

Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

motion 42/2020: Storsjödammen; Davis Kaza, Patrik Brännberg (AP) 

besvarad angående att Storsjödammen uppfördes utan bygglov enligt 

yttrande nedan (se protokollsutdrag i bilaga) 
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Tekniska nämndens yttrande 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionens att-

satser. Argumenten för ställningstagandet är: 

 

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

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

 

Stadsledningskontorets anförande 

Utifrån både byggnadsnämndens och tekniska nämndens yttranden 

framgår att det inte krävdes bygglov eller marklov när Storsjödammen 

anlades. Tekniska nämnden säger att en utredning har säkerställt att 

vattennivåerna i Storsjödammen inte påverkar grundvattennivåerna i 

området varpå miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkt därmed 

förefaller tillgodosedd. Tekniska nämnden påtalar också att skadeärendet 

är hanterat. Sammantaget föreslår stadsledningskontoret att 

kommunfullmäktige därmed anser motionen besvarad. 

 

Tjänsteskrivelsens förslag till beslut 

att anse motion 42/2020: Storsjödammen besvarad enligt 

stadsledningskontorets sammanvägda anförande. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2021-03-11. 

Byggnadsnämndens yttrande 2021-03-17, § 77 

Tekniska nämndens yttrande 2021-04-29 

Motionen inklusive bilagorna 1-7. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben 

 

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

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

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer avslag till motionen mot tjänsteskrivelsens förslag att 

anse motionen besvarad. Planeringsutskottet bifaller förslaget att avslå 

motionen.  

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag (att avslå 

motionen). 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 233 

 

Diarienr: KS-2021/00150 

Motion 2/2021: Resurscentrum för genus och 

jämställdhet; Ulrika Edman, Åsa Bäckström och 

Susanne Yttergren (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 2/2021: Resurscentrum för genus och jämställdhet enligt 

för- och grundskolenämndens, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i februari 2021 yrkar Ulrika Edman 

(V), Åsa Bäckström (V) och Susanne Yttergren (V): 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till för- och grundskolenämnden och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att besluta om att inrätta ett 

”Resurscentrum för genus och jämställdhet”, med uppgift att stödja och 

utveckla arbetet för genus och jämställdhet samt att motverka alla former 

av diskriminering. 

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Stadsledningskontoret har inget ytterligare att tillföra. 
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Beslutsunderlag 
Motionen 

För- och grundskolenämnden 2021-04-29, § 43 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-28, § 56 

Jämställdhetsutskottet protokoll 2021-06-17, § 23. 

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 tjänsteskrivelsens förslag mot 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 

Ellen Ström (V) – Bifall till motionen. 
Lars Forsgren (SD) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om bifall till motionen. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämnden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 234 

 

Diarienr: KS-2021/00283 

Motion 5/2021: Inför avgiftsfria arbetsskor i den 

kommunala hemtjänsten; Åsa Bäckström (V), 

Lennart Arvidsson (V) och Rebecca Sellstedt (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 5/2021: Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 

hemtjänsten enligt individ- och familjenämndens, äldrenämndens och 

jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i mars 2021 yrkar Åsa Bäckström 

(V), Lennart Arvidsson (V) och Rebecca Sellstedt (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige uppdrar äldrenämnden och individ- och 

familjenämnden att, tillsammans med berörda fackförbund, formulera en 

plan för ett införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 

hemtjänsten, samt 

 

att Umeå kommunfullmäktige tillskjuter medel för att finansiera ett 

införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten från 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

 

Individ- och familjenämnden, äldrenämnden och jämställdhetsutskottet 

har yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 
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Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 

Äldrenämndens protokoll 

Jämställdhetsutskottets protokoll 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om bifall till motionen. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden   
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§ 235 

 

Diarienr: KS-2021/00325 

Motion 6/2021: Pensionssamtal för nyanställda; 

Maja Westling (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 6/2021: Pensionssamtal för nyanställda besvarad enligt 

personalnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i mars 2021 yrkar Maja Westling: 

 

att alla nyanställda alltid ska erbjudas enskilda pensionssamtal, 

 

att erbjudandet även ges till de som redan idag är anställda i Umeå 

kommun. 

 

Personalnämnden har 2021-05-18, § 20 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad utifrån förvaltningens 

yttrande. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2021-09-02, § 30 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Stadsledningskontoret tar fasta på personalnämndens yttrande om att 

behovet av pensionsinformation är väl tillgodosett med det stöd som finns 

från KPA Pension och den information som ges i samband med 

nyanställning och på intranätet. Ett erbjudande därutöver om enskilda 

pensionssamtal skulle kräva en ny upphandling och därmed finansiering. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

motionen besvarad.  
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Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2021-05-18, § 20. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-09-02, § 30. 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) och Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(att anse motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (besvarad) mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller näringslivs- 

och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

SLK Personal   
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§ 236 

 

Diarienr: KS-2021/00360 

Motion: 8/2021: En kommun som bygger för 

framtiden; Bore Sköld (V) och Nasteho Osman 

Lander (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion: 8/20201: En kommun som bygger för framtiden utifrån AB 

Bostadens 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 2021-03-29 yrkar Bore Sköld (V) 

och Nasteho Osman Lander (V): 

 

att Umeå kommun startar ett byggherrebolag för äganderätter och 

bostadsrätter för att bekämpa bostadsbristen och möjliggöra hållbart 

byggande. 

 

att Umeå kommun utreder förutsättningarna för att starta ett 

allmännyttigt byggbolag för bostadsbyggande för att få ner priserna och 

motverka konkurrensunderskottet på den lokala marknaden. 

 

AB Bostaden har 2021-06-16 yttrat sig över motionen och utifrån innehållet 

i det yttrandet gör stadsledningskontoret tolkningen att AB Bostadens 

inställning är att motionen bör avslås. Stadsledningskontoret har inget 

ytterligare att tillföra. 

Beslutsunderlag 
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Motionen 

AB Bostadens yttrande 

 

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 mot 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. 
Mattias Larsson (C) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
(avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

AB Bostaden  
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§ 237 

 

Diarienr: KS-2021/00518 

Motion 15/2021: Åtgärder mot antisemitismen i 

Umeås skolor; Björn Kjellsson (L) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 5/2021: Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor 

enligt för- och grundskolenämndens och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens yttranden. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Björn Kjellsson (L): 

 

att ge skolnämnderna i uppdrag att kartlägga antisemitismen i Umeås 

skolor. 

 

att ge skolnämnderna i uppdrag att ta fram konkreta åtgärdsförslag, 

baserade på resultatet i rapporten. 

 

att uppdragen redovisas i kommunfullmäktige. 

 

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Stadsledningskontoret ställer sig 

bakom de båda skolnämndernas förslag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 
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För- och grundskolenämndens protokoll 2021-09-23, § 81 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2021-09-21, § 93 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Norqvist (L), Anders Ågren (M), Veronica Kerr och Lars Forsgren 
(SD) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
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För- och grundskolenämnden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 238 

 

Diarienr: KS-2021/00592 

Motion 20/2021: Klassisk arkitektur i Umeå; Petter 

Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 20/2021: Klassisk arkitektur i Umeå enligt 

byggnadsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2021 yrkar Petter Nilsson (SD) 

att Umeå kommun beaktar och främjar mer klassisk arkitektur enligt 

ovanstående (beskrivs i motionen). 

 

Byggnadsnämnden har 2021-09-22, § 307 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Stadsledningskontoret ställer sig 

bakom byggnadsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-09-22, § 307. 

Byggnadsnämndens yttrande. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

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

bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Byggnadsnämnden  
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§ 239 

 

Diarienr: KS-2021/00626 

Motion 21/2021: Inrätta förskoleklass för 

grundsärskolan; Anders Norqvist (L) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 21/2021: Inrätta förskoleklass för grundsärskolan enligt 

för- och grundskolenämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2021 yrkar Anders Norqvist (L) 

att Umeå kommun inför förskoleklasser för grundsärskolan så snart detta 

planeringsmässigt är möjligt. 

 

För- och grundskolenämnden har 2021-10-21, § 91 yttrat sig och föreslår 

att kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Stadsledningskontoret ställer sig bakom för- och grundskolenämndens 

yttrande. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

För- och grundskolenämndens protokoll 2021-10-21, § 91 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 



Sida 59 av 80 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-11-16 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

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

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Norqvist (L) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till arbetsutskottets förslag (att avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller näringslivs- 

och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden   
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§ 240 

 

Diarienr: KS-2020/00558 

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten  

Obbola 19:1 samt Obbola 19:2  

inom Obbola, Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

inom Obbola, Umeå kommun. 

 

att utöka verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten till att 

omfatta planområdet. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för bostäder. Planen syftar också till att bevara vissa 

grönområden för att säkerställa omhändertagande av dagvatten samt 

områdets nuvarande naturkvalitéer.  

 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 

statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 

Av de synpunkter som har inkommit under granskningstiden har ett 

granskningsutlåtande upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering. Av 

utlåtandet framgår bl.a. att synpunkter kvarstår angående att 

fastighetsgränser för befintliga fastigheter borde utökas. Ställningstagande 

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

säkerställa att ny bebyggelse hamnar på ett lite längre avstånd. Många vill 

även att skogen ska vara kvar, där är bedömningen att marken är lämplig 

för exploatering och rekreation finns fortfarande nära tillhands i Obbola. 
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Inför antagandet har vissa revideringar gjorts av planhandlingarna. 

Revideringarna ger bättre förutsättningar för närboende och bemöter 

yttranden som har inkommit under granskningen. 

För planområdet gäller översiktsplan Fördjupning för Umeå (2018).  

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner. Antagandet av 

detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige med anledning av att 

verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten utökas till att 

omfatta planområdet.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

Byggnadsnämndens protokoll  

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

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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§ 241 

 

Diarienr: KS-2021/01001 

Revidering av taxa för byggnadsnämndens 

verksamheter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta taxan för byggnadsnämndens verksamheter med ikraftträdande 

den 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

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

byggnadsnämndens verksamheter. 

 

Taxan för byggnadsnämndens verksamheter arbetades fram och 

beslutades av kommunfullmäktige hösten 2020. Under 2021 har mindre 

behov av justeringar identifierats och taxan har därför reviderats. 

 

Följande justeringar är gjorda: 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-10-20,  § 344. 

Taxa byggnadsnämndens verksamheter 

Taxaberäkning 2022 tabell A. 

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

Tomas Jakobsson 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden   
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§ 242 

 

Diarienr: KS-2021/01020 

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens 

verksamhet inom serveringstillstånd enligt 

alkohollagen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom 

serveringstillstånd enligt alkohollagen enligt bilagor: 

 

• Umeå kommuns taxa för verksamhet inom serveringstillstånd 

enligt alkohollagen 

• Bilaga 1, 2 och 3 

 

att taxan börjar att gälla 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

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

kommunfullmäktige antar taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens 

verksamhet inom serveringstillstånd enligt alkohollagen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan 2012 handlagt ärenden och 

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

Kommunfullmäktige beslut om taxa för avgifter för prövning och tillsyn 

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

Kommunfullmäktige 2001 och började gälla 2002. Således har avgifterna 

inom området varit i princip oförändrade de senaste 20 åren. 

Beslutsunderlag 

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

taxor. 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 243 

 

Diarienr: KS-2021/01014 

Taxa för kommunens avgifter inom 

livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta taxan för Umeå kommuns avgifter inom livsmedelslagstiftningen 

enligt bilaga. 

 

att taxan börjar att gälla den 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

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

kommunfullmäktige antar taxa för kommunens avgifter inom 

livsmedelslagstiftningen. 

 

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

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

lagstiftning inom området. Den 25 februari 2021 antog riksdagen ändringar 

i livsmedelslagen och regeringen beslutade om en ny förordning 

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

jordbruksprodukter.  

 

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

inom livsmedelslagstiftningen behöver kommunens taxa justeras med 

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

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

huvudsakligen hänvisning till nya avgiftsförordningen samt tillägg i form av 

avgift för kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för 

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

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

kontrolltid för årlig offentlig kontroll och 1 050 kronor per timme 

kontrolltid för annan offentlig verksamhet som registrering av anläggning 

och uppföljande kontroll. 

Beslutsunderlag 

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

Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 244 

 

Diarienr: KS-2020/00807 

Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet 

enligt miljöbalken 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken med 

tillhörande taxebilagor, enligt bilagor. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken 

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

av kommunfullmäktige den 21 december 2020, har ett behov av att 

revideras utifrån ändringar i lagstiftningen avseende miljöbalken och 

avfallsförordningen samt med anledning av ändringar i SKR:s {Sveriges 

Kommuner och Regioner) underlag till behovsstyrd taxa. 

Beslutsunderlag 

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

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken. 

Taxebilaga 1 

Taxebilaga 2 

Taxebilaga 3  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 245 

 

Diarienr: KS-2021/01010 

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

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

2022 blir det 501 kr/timme.  

Ärendebeskrivning 

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

kommunfullmäktige ska fastställa taxa för provisorisk dödsboförvaltning. 

 

Individ- och familjenämndens anförande 

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

dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets 

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

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

Socialtjänsten har efter en anmälan från hyresvärd, granne eller annan 

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

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

socialkontor ekonomi utreder och förvaltar dödsbon/provisorisk 

förvaltning till dess dödsbodelägare påträffas och de påbörjar den 

egentliga boutredningen. 

 

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

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

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

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

kommunen tillhandahåller. Ersättningen skall därför motsvara kommunens 

självkostnad. 
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Provisorisk dödsboförvaltning är inte myndighetsutövning och 

mervärdesskatt ska därför betalas på den ersättning som kommunen har 

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

och familjenämnden uppdaterar taxan per timme som tas ut som en 

ersättning från dödsboet om det finns tillgångar. Den uppdaterade taxan 

är beräknat utifrån vad en handläggare inklusive omkostnader kostar i 

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

prisbasbeloppet för att priset ska kunna följa kostnadsutvecklingen. 

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

tillgångar i dödsboet. 

Beslutsunderlag 

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

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämnden   
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§ 246 

 

Diarienr: KS-2021/01022 

Partiell inlösen av pensionsskuld IPR 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att göra en partiell inlösen av pensionsförpliktelsen hos KPA avseende 

intjänade pensionsrätter till ett belopp av 200 000 000 kronor inklusive 

löneskatt med betalning under 2021. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Vid årsskiftet 1997/98 förändrades det kommunala pensionsavtalet. 

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

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

Pensionsrätter intjänade före denna tidpunkt hanteras som en 

ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Vid beräkningstidpunkten 

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

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

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

värdet på ansvarsförbindelsen vid ett antagande om längre livslängd och 

lägre RIPS-ränta. 

 

Kommunens resultat belastas varje år med pensionskostnaden som under 

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

Genom att göra en partiell inlösen av den pensionsförpliktelse som 

redovisas som ansvarsförbindelse kan kommunen minska de årliga 

framtida pensionskostnaderna och därmed förbättra de ekonomiska 

förutsättningarna för framtiden. Vid en partiell inlösen av denna försäkrar 

kommunen bort en del av denna pensionsförpliktelse hos ett 

pensionsbolag. Vid inlösenstillfället betalar man då en försäkringspremie 

som kostnadsförs vid bokföringstillfället. 
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Prognostiserat överskott 2021  

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

över budget. Kommunens överskottsmål för 2021 är 1% av 

skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning, vilket innebär ett 

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

 

Väljer kommunen att inte hantera resultatet läggs överskottet till det egna 

kapitalet och höjer soliditeten. 

 

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans vilket 

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

Praktiskt betyder det att ett upparbetat överskott generellt sett inte kan 

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

kan inte användas för att finansiera kostnader kommande år.  

 

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

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

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

generella statsbidrag och utjämning, vilket för 2021 prognostiseras till ca 

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

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

för att utjämna konjunkturcykler, dvs användas till drift under förutsättning 

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

 

Inlösen av IPR 

Kommunen har upphandlat en option av KPA för en inlösen av 

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

löneskatt) för personer födda 1959-1963. 

 

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

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

exkl. löneskatt i pensionsförpliktelsen som redovisas som 

ansvarsförbindelse. Genom försäkringslösningen överför kommunen 

dessutom riskerna i livslängdsantaganden till försäkringsbolaget men även 

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

kapitalet på kort tid. 

 

Effekten av de prognostiserade årliga minskningarna av framtida 

pensionsutbetalningar startar 2024 och når åren 2029-2045 toppen på 

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

bilden nedan. 

 

 
 

Premie 160 mnkr + löneskatt 39 mnkr

År

Engångs 

premie

Ansvars 

förbindelse Antal
 

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

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

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

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

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

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

pensionsutbetalningarna. 

 

 
 

 
 

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

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

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

inte innehar egen likviditet finansieras en inlösen genom lån vilket innebär 

räntekostnader. Skulden och räntekostnaderna sjunker i takt med att 

likviditeten förbättras genom lägre pensionsutbetalningar. 

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

(mnkr) %

Underliggande 

belopp - start

Engångsavgift

Premieavgift -0,25% 160

Årskostnad

Förvaltningskostnad -0,55% 160

Räntekostnad* -1,45% 200

Avkastning KPA 2020 3,40% 160

varav garanterad ränta** 1,25% 136

* Antagande P2022 

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

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

 

Påverkan på kommunens ekonomiska ställning 

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

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

organisations ekonomiska ställning och långsiktiga betalningsförmåga, och 

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

tillgångar. För kommuner brukar två soliditetsmått redovisas. Det ena 

baseras på balansräkningens tillgångar och skulder och det andra beräknas 

genom att inkludera samtliga pensionsförpliktelser i kommunen som skuld 

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

nyckeltalet är soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser. En partiell 

inlösen av den pensionsförpliktelse som redovisas som ansvarsförbindelse 

påverkar det nyckeltalet marginellt. 

 

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

redovisas som ansvarsförbindelse genomförs. Detta utifrån kommunens 

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

av risken i den pensionsförpliktelse som redovisas som ansvarsförbindelse 

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

medellivslängden ökar ändras livslängdsantagande i 

pensionsskuldsberäkningen varvid kommunen får ett högre åtagande, dvs 

pensionsåtagandet ökar. Utöver detta innebär en partiell inlösen att delar 

av pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse 

kostnadsförs 2021 och minskar kommunens pensionsutbetalningar 

kommande år. 

 

Storleken på den föreslagna inlösen innebär att kommunens 

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

göra en avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 2021 som innebär 

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

resultatutjämningsreserv uppgår till totalt 10% av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning 2021. Detta som en reserv vid eventuell 

lågkonjunktur. 
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Beslutsunderlag 
Tabell på årlig minskning av pensionsutbetalningar 

Beredningsansvariga 

Olof Jansson 

Lena Höök Gustafsson 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Beredningsansvariga 
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§ 247 

 

Diarienr: KS-2021/00995 

Fastställande av nya ägardirektiv för Infrastruktur i 

Umeå AB, Dåva Deponi och Avfallscenter AB, AB 

Bostaden i Umeå, Umeå Energi AB, 

Kompetensspridning i Umeå AB, Umeå Parkerings 

AB, Umeå Hamn AB och Umeå Vatten och Avfall AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa generella ägardirektiv för Umeå kommuns helägda och       

majoritetsägda bolag 

 

att fastställa särskilda ägardirektiv för  

 

• Infrastruktur i Umeå AB  

• Dåva Deponi och Avfallscenter AB  

• AB Bostaden i Umeå  

• Umeå Energi AB  

• Kompetensspridning i Umeå AB  

• Umeå Parkerings AB  

• Umeå Hamn AB  

• Umeå Vatten och Avfall AB  

 

i enlighet med respektive bilaga. 

 

Reservation 

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

(ändring och tillägg). Se reservationstext under kommunstyrelsens 

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

kommunkoncern och som beskrivs i ”Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå 

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

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

ägardirektiv som gäller för samtliga hel- och majoritetsägda bolag i 

kommunkoncernen, dels i särskilda ägardirektiv som gäller för ett bolag 

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

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

för ägarstyrning i Umeå kommun”.  

 

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

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

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

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

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

Förslagen på nya särskilda ägardirektiv utgår från grunduppdrag och mål i 

de tidigare ägardirektiven för bolagen, men har kompletterats med 

kommunfullmäktiges mål som träffar det specifika bolaget och med ett 

direktiv om policys och riktlinjer. 

 

Utöver det föreslås vissa ändringar i avseende grunduppdrag och mål vilket 

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

styrelse samt de bifogade förslagen till ägardirektiv. 

Beslutsunderlag 

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

Förslag till beslut till styrelsen 2021-10-04 

Förslag på generella ägardirektiv för Umeå kommuns helägda och       

majoritetsägda bolag. 

Förslag på särskilda ägardirektiv för 

• Infrastruktur i Umeå AB  

• Dåva Deponi och Avfallscenter AB  

• AB Bostaden i Umeå  

• Umeå Energi AB  

• Kompetensspridning i Umeå AB  

• Umeå Parkerings AB  
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• Umeå Hamn AB  

• Umeå Vatten och Avfall AB  

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

Emma Angerbjörn 

Fredrik Lundberg 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

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

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

kommunstyrelsen bifaller Umeå Kommunföretag AB:s förslag. 

 

Reservation 

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

hittar andra lösningar att klara sin ekonomi långsiktigt annat än 

återkommande utförsäljningar. Ett tydliggörande från ägaren, att detta inte 

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

bolaget att undersöka alternativa vägar framåt. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag AB   

 

 

 


