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Beslutande
Hans Lindberg (S), ordförande
Anders Ågren (M), vice ordförande, deltar på distans
Janet Ågren (S), andre vice ordförande, deltar på distans
Moa Brydsten (S), deltar på distans
Tomas Wennström (S), deltar på distans
Carin Nilsson (S), deltar på distans
Lena Riedl (M), deltar på distans
Gunilla Berglund (M), deltar på distans
Ellen Ström (V), deltar på distans
Bore Sköld (V), deltar på distans
Mattias Larsson (C), deltar på distans
Peder Westerberg (L), deltar på distans
Nils Seye Larsen (MP), deltar på distans
Christina Sjödin (SD) tjänstgörande ersättare för Marcus Bornemisza (-)(SD)
deltar på distans
Veronica Kerr (KD), deltar på distans
Ej tjänstgörande ersättare, deltar på distans
Mikael Berglund (S)
Lena Karlsson Engman (S)
Peter Vigren (S)
Marianne Löfstedt (M)
Igor Jonsson (M)
Åsa Bäckström (V)
Robert Axebro (C)
Maja Westling (C)
Tjänstepersoner, deltar på distans
Margaretha Alfredsson, stadsdirektör
Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör
Mattias Mitz, presskommunikatör

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 56
Diarienr: KS-2021/00137

Lägesrapport: Corona-pandemin, Umeå kommuns
verksamheter april 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning
Margaretha Alfredsson och Fredrik Lundberg lämnar en uppdaterad
rapport över smittläget och de åtgärder som kommunen och de
kommunala bolagen vidtar.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 57
Diarienr: KS-2020/00414

Nämndernas internkontrolluppföljning januaridecember 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna nämndernas internkontrolluppföljning för perioden januaridecember 2020 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.
Särskilt uttalande
Åsa Bäckström (V), se kommunstyrelsens beslutsordning

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 årsredovisningen 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.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Nämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Valnämnd
Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Umeåregionens räddningsnämnd
Äldrenämnd
Individ- och familjenämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
För- och grundskolenämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå
Gemensam PA-nämnd Umeåregionen
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Beslut
godkänna KS värdering
uppföljning av nämndT3
ernas IK
Ja
Godkänd
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Godkänd
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Godkänd
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Godkänd
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Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
-

Beslutsunderlag
Nämndernas protokoll
Nämndernas internkontrolluppföljning

Beredningsansvariga
Anette Sjödin, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Protokollsanteckning
Åsa Bäckström (V) - Vänsterpartiet anser att KS ska granska och begära att
nämnderna inkommer med plan till KS, för att beskriva när återkommande
höga riskvärden i internkontrollplanerna planeras för att minskas.
Beslutet ska skickas till
Anette Sjödin, ekonomifunktionen

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 58
Diarienr: KS-2021/00238

Anvisning för nämndernas rapportering till
kommunstyrelsen för perioden jan-april 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till
kommunstyrelsen för perioden januari-april 2021.

Ärendebeskrivning
För att ge kommunfullmäktiges insyn och möjlighet att hantera avvikelser
sker rapportering från nämnder, bolag och kommunstyrelse till
kommunfullmäktige via årsredovisning, delårsbokslut samt via en förenklad
rapport som behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni
(återrapport för perioden januari–april).
Den förenklade rapporten innehåller information relaterad till nämndernas
personalförhållanden samt ekonomisk ställning och prognos för
kommunens nämnder och bolag. Observera att den förenklade rapporten
ej är att betrakta som ett delårsbokslut och ej innefattar ett konsoliderat
bokslut.

Beslutsunderlag
Anvisning till nämnder förenklad rapport våren 2021

Beredningsansvariga
Henrik Olofsson
Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 59
Diarienr: KS-2020/00943

Samverkansöverenskommelse om samverkan och
prioriteringar mellan Umeå kommun och
Polismyndigheten 2021–2024
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Umeå
kommun 2021–2024 enligt bilaga.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringsyrkanden,
reservationstext se kommunstyrelsens beslutsordning

Ärendebeskrivning
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att säkra ett långsiktigt och
hållbart brottsförebyggande arbete för Umeå kommun och
Polismyndigheten med gemensamma fokusområden och mål framtagna
utifrån en lokal lägesbild.
Samverkansmodellen
Utgångspunkten för samverkan är en gemensam uppfattning om vilka
samhällsutmaningar som finns lokalt samt en förståelse om att samverkan
skapar förutsättningar för ett effektivt förebyggande arbete. För att skapa
en gemensam lägesbild används respektive organisations samlade
kunskaper, erfarenheter och faktaunderlag. Medborgare och
lokalsamhällets aktörer involveras i arbetet bland annat genom
medborgardialoger och trygghetsmätningar. Ett tiotal lokala förebyggande
råd har kunskap om varje områdes och stadsdels behov och kompletterar
den samlade lägesbilden.
De övergripande målen för samverkan mellan Polismyndigheten och Umeå
kommun är att
•
minska brottsligheten i Umeå kommun
•
öka tryggheten i Umeå kommun
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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•
minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, doping samt
motverka överdrivet spelande som kan leda till brottslighet.
Målbild
Umeå har idag inget utsatt område, och ska inte heller få det i framtiden.
Prioriterade område och särskilt fokus på
• Krafttag mot narkotika.
• Öka förtroendet för samhällets företrädare.
• Skapa trygga och säkra platser utifrån aktuell lokal lägesbild.
• Motverka segregation och förebygga utanförskap.
Umeå kommun har i samverkan med polisen arbetat fram
Samverkansöverenskommelsen som årligen följas upp och redovisas för
Umeå brotts- och drogförebyggande råd.

Beslutsunderlag
Samverkansöverenskommelsen giltighetstid 2021–2024. Enligt bilaga.

Beredningsansvariga
Ulrika Granskog, processledare UmeBrå

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – Ändringsyrkanden:
att under rubriken “Samverkansmodellen”, sista punkten i punktlistan,
ändra texten som lyder “samt motverka överdrivet spelande som kan leda
till brottslighet” till “samt motverka spelmissbruk”.
att under rubriken “Målbild”, ändra första punkten som lyder “Krafttag mot
narkotika” till “Krafttag mot narkotikahandel och substansmissbruk”.
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen.
Avslag mot bifall till Bore Skölds ändringsyrkanden. Ordföranden finner att
utskottet avslår ändringarna.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringsyrkanden.
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) - att under rubriken “Samverkansmodellen”, sista punkten i
punktlistan, ändra texten som lyder “samt motverka överdrivet spelande
som kan leda till brottslighet” till “samt motverka spelmissbruk”.
-att under rubriken “Målbild”, ändra första punkten som lyder “Krafttag
mot narkotika” till “Krafttag mot narkotikahandel och substansmissbruk”.
Anders Ågren (M) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall till Bores Skölds ändringsyrkanden.
Reservation
Bore Sköld (V) - Att samverka mellan Umeå kommun och polisen är i sig
positivt och en förutsättning för att Umeå inte heller i framtiden ska ha
något utsatt område. Vi vill dock poängtera att mot bakgrund av bl.a. den
debatt som uppstått i samband med införandet av Social insatsgrupp (SIG)
och Operativt förebyggande team på Ersboda ser vi brister. Det är därför
angeläget att ytterligare tydliggöra hur de lokala lägesbilderna tagits fram
och framöver ska tas fram. Den lägesbeskrivning som insatserna utgår
ifrån bör vara väl förankrad - bland boende, civilsamhälle samt övriga
berörda verksamheter i lokalområdet - för att upplevas legitim och bli
långsiktigt hållbar. Satsningar som upplevs komma utifrån och som baseras
på en lägesbild som de som berörs inte känner igen sig i riskerar annars att
bidra till negativa känslor och leda till ökad stigmatisering. Sådana känslor
kan i sig motverka arbetet att öka förtroendet för samhällets företrädare i
det utpekade området, för att istället bidra till skapandet av utanförskap.
En förutsättning för ett lyckat långsiktigt och hållbart brottsförebyggande
arbete kräver dels att problembilden i sig delas av de personer som faktiskt
lever och verkar i området och som är föremål för insatsen, dels att de
upplever själva kunskapsprocessen som ligger till grund för
lägesbeskrivningen som legitim. Vi önskar att det i det fortsatta arbetet
särskilt tas i beaktande följande:
• Att det tydliggörs hur den lokala lägesbilden ska tas fram
• Att det säkerställs att företrädare för boende, civilsamhället och
övriga lokala verksamheter involveras i framtagandet av
lägesbilder
Beslutet ska skickas till
Ulrika Granskog
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 60
Diarienr: KS-2020/00725

Medborgarlöften 2021–2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta medborgarlöften 2021–2022 enligt bilaga.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringsyrkanden.
Reservationstext se näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Särskilt uttalande
Veronica Kerr (KD) se kommunstyrelsens beslutsordning
Ärendebeskrivning
Medborgarlöften är en förstärkning av den samverkansöverenskommelsen
som skrivs mellan Umeå kommun och polisen. Syftet är att öka
medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet.
Att göra medborgarna delaktiga och lyfta fram lokala problembilder och
samhällsutvecklingen i stort är ett viktigt fokus i arbetet med
medborgarlöften. Med anledning av att covid-19 och pandemin bröt ut
under våren 2020 bedömde polisen det omöjligt att genomföra dialogerna
och involvera medborgarna i framtagandet av nya löften.
Därmed fastställde Umebrå att tidigare beslutade löftena antagna för
perioden 2019/2020 fick kvarstå med några få justeringar och att endast
lyfta in ett nytt löfte för kommande period där fokus skulle vara på krafttag
mot narkotika.
Medborgarlöften från 2019/2020 som lyftes bort
• Umeå kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos
medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan
upptäcka och motverka våld i nära relationer.
• Umeå kommun och polisen ska fortsätta att arbeta tillsammans vid
större ungdomsarrangemang och storhelger för ökad trygghet.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Av de två löften som lyfts bort pågår fortsatt arbetet kring att öka
kunskapen om våld hos medarbetare inom respektive verksamhet i den av
kommunfullmäktige beslutade handlingsplanen mot våld. Löftet om att
fortsätta arbeta tillsammans vid större ungdoms arrangemang och
storhelger för ökad trygghet återfinns i Umebrås uppdragsplan för
perioden 2021–2022.
Förslaget på ny formulering kring medborgalöftet om krafttag mot
narkotika:
•

Umeå kommun och polisen lovar att göra sitt yttersta för att skydda
unga i Umeå från narkotika och andra droger. Fokus ska ligga på
förebyggande arbete, tidig upptäckt och förstärkt stöd.

Under hösten 2020 har medborgarlöftena varit på remissrunda till samtliga
nämnder i Umeå kommun och remissvar inkommit. Alla nämnder har ställt
sig bakom kommande medborgarlöften för perioden med några
reservationer. Ett remissvar har visat på språkliga förändringar i själva
skrivningar till löften, ett remissvar har angett att man tidigare vill komma
in i arbetsprocessen kring framtagande av förnyade medborgarlöften.
Detta föranleder att Umebrå under 2021 ser över arbetsprocessen för
Umeå kommuns deltagande i arbetet med medborgarlöften inför förnyade
medborgarlöften för perioden 2022 - 2024.
Umeå kommun har i samverkan med polisen arbetat fram medborgarlöften
(se bilaga).

Beslutsunderlag
Medborgarlöften 2021–2022. Enligt bilaga.

Beredningsansvarig
Ulrika Granskog, processledare UmeBrå

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – Ändringsyrkanden
att behålla det borttagna medborgarlöftet om att bidra till ökad kunskap
hos medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka
och motverka våld i nära relationer.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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att ändra formuleringen ”… skydda unga i Umeå från narkotika och andra
droger” till ”… skydda unga i Umeå från narkotikahandel och
substansmissbruk.
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen.
Avslag mot bifall till Bore Skölds (V) ändringsyrkanden. Ordföranden finner
att utskottet avslår ändringarna.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringsyrkanden.
Det oroar oss i Vänsterpartiet att övriga partier väljer att prioritera bort en
ökad kunskap hos kommunens medarbetare om hur man kan upptäcka och
motverka våld i nära relationer. Coronapandemin innebär en högre grad av
social isolering och därmed ökade risker för de kvinnor och barn som bor
tillsammans med en man som utövar våld. I den förvärrade situationen
som vi står inför är det fruktansvärt illa genomtänkt att sänka ambitionen i
det våldsförebyggande arbetet. Snarare bör vi växla upp detta och hitta
sätt att höja kompetensen hos kommunens medarbetare i dessa frågor.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) - att behålla det borttagna medborgarlöftet om att bidra till
ökad kunskap hos medarbetare inom respektive verksamhet om hur man
kan upptäcka och motverka våld i nära relationer.
att ändra formuleringen ”… skydda unga i Umeå från narkotika och andra
droger” till ”… skydda unga i Umeå från narkotikahandel och
substansmissbruk.
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs-och arbetsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall till Bore Skölds yrkanden. Kommunstyrelsen beslutar enligt
näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringsyrkanden.
Reservationstext se näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning ovan.
Protokollsanteckning
Veronica Kerr (KD) - Antalet brott mot äldre i Umeå kommun och i hela
Sverige har ökat avsevärt de senaste åren. Under pandemin har fler blivit
medvetna om att äldre som grupp är mer utsatta för lurendrejeri och
stölder. Både av för dem okända personer eller av personer som utgett sig
för att komma från hemtjänst eller myndighet. Detta bör uppmärksammas
mer och vi vill se ett ytterligare medborgarlöfte under rubriken ökad
trygghet riktad mot just äldre. Det handlar inte om att säga åt Polisen vad
de ska göra utan vi berättar vad vi vill att de ska göra. Med tanke på att
inget av de föreslagna medborgalöftena riktar sig mot brott mot äldre
framgår det än tydligare att äldrefrågorna saknar representation i UmeBrå
vilket vi beklagar. Kristdemokraterna har yrkat i tre nämnder, Individ och
familjenämnden, För och grundskolenämnden samt i Äldrenämnden att
medborgarlöftet om att verka för att öka medvetenheten hos våra
medborgare om våld i nära relationer ska kompletteras med hedersvåld. En
enig äldrenämnd ställde sig bakom yrkandet, hedersvåld kan inte och ska
inte heller likställas med våld i nära relation.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 61
Diarienr: KS-2020/00520

Antagande: Avsiktsförklaring för en god, jämlik och
jämställd folkhälsa i Västerbotten
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i
Västerbotten.

Ärendebeskrivning
Avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten har
tagits fram av ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för
samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”, som drivs av Länsstyrelsen
Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå Universitet. Intentionerna
med avsiktsförklaringen är att den ska underlätta och stärka
folkhälsoarbetet i Västerbotten. Folkhälsoarbetet är en del av att nå
visionen om att Umeå ska växa hållbart och med avstamp i länets lokala
och regionala förutsättningar har avsiktsförklaringen potential att vara en
språngbräda som gemensamt utvecklar Västerbottens folkhälsoarbete och
därigenom stärker och utvecklar Västerbottens position som föregångare
vad gäller social hållbarhet. Umeå kommun har i september 2020 lämnat
synpunkter på förslag till avsiktsförklaring och förslaget har därefter
reviderats. Samtliga kommuner i Västerbotten ombeds ställa sig bakom
avsiktsförklaringen som bygger på den nationella folkhälsopolitiken och
knyter an till flera andra politikområden och arbetet med Agenda 2030 för
hållbar utveckling. Avsiktsförklaringen har fem utgångspunkter som ligger
till grund för det framtida gemensamma arbetet:
Folkhälsa som samhällsbygge – en nödvändig förutsättning för hållbar
utveckling, Hälsofrämjande i fokus – genom hela livet, Hälsa för alla – en
kompensatorisk inriktning är nödvändig, Villkor för hälsan – både
strukturella faktorer och individuella vanor har betydelse, Folkhälsa i allt vi
gör – folkhälsointegrering som strategi. Avsiktsförklaringen lyfter fram tre
prioriterade områden: En jämlik och jämställd hälsa, psykisk hälsa och
Hälsosamma levnadsvanor. Under tidsperioden 2020-2025 är inriktningen
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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för konkreta samverkansfrågor att arbeta för en ökad, jämställd och jämlik
utbildningsnivå, att tillvarata civilsamhällets möjligheter att bidra i
folkhälsoarbetet, att tillvarata arbetslivets möjligheter att bidra i
folkhälsoarbetet, att delta vid regionala utbildnings- och
kompetensutvecklingsinsatser inom folkhälsoområdet, att medverka i
utvecklingen av en struktur för samordning av Västerbottens
folkhälsoarbete, att samverka kring uppföljning av indikatorer av betydelse
för folkhälsa.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i
Västerbotten.

Beslutsunderlag
Slutversion Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd folkhälsa i
Västerbotten

Beredningsansvariga
Linda Gustafsson, övergripande planering
Ann-Margrethe Iseklint, övergripande planering

Hållbarhetsutskottets beslutsordning
Hållbarhetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) – bifall till hållbarhetsutskottets förslag och att ärendet
överlämnas till kommunfullmäktige för beslut
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen
bifaller hållbarhetsutskottets förslag och överlämnar Avsiktsförklaring för
en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten till kommunfullmäktige
för beslut.
Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen i Västerbotten
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§ 62
Diarienr: KS-2019/00004

Antagande: OPF-KL 2018, omställningsstöd och
pension för förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att omställningsstöd för förtroendevalda (enligt OPF-KL18) ska belasta
kommunstyrelsen, oavsett vilken nämnd som förtroendevald erhållit
arvode från
att beslutet gäller för kostnader som har inträffat från och med 1 jan
2019.

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda som lämnar sitt uppdrag omfattas av bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) utifrån villkor
som anges i avtalet. Omställningsstödet kan utges under maximalt 3 år
fr.o.m. avgångsdatum om den förtroendevalde inte finner arbete under
tiden. Beräkning av omställningsstöd görs i ett underlag med sammantagna
arvoden det senaste året förtroendevald haft uppdrag.
Kostnaderna för omställningsstöd har för 2019 och hittills för 2020 belastat
berört partis budget. Kostnaderna beräknas till 680 000 kr 2020 och
510 000 kr för 2021.
Det är ett mycket stort administrativt arbete att räkna fram i vilka organ
uppdragen utförts och att därefter fördela kostnader utifrån detta.
Förslaget är att medel till omställningskostnader gällande förtroendevalda
(enligt OPF-KL18) ska belasta kommunstyrelsen, oavsett nämnd som
förtroendevald erhållit arvode från.

Beredningsansvariga
Stefan Larsson, förhandlingschef
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör
Justerares sign:
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Johan Gammelgård, direktör administration och innovation

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Stefan Larsson
Johan Gammelgård
Lena Höök Gustavsson
Birgitta Forsberg
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§ 63
Diarienr: KS-2020/00278

Förlängning av beslut att korta betaltider till
kommunens leverantörer
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att förlänga beslutet att kommunen ska arbeta för att korta betaltiderna
till kommunens leverantörer
att ingångna avtal gäller, dvs rätt att faktura krav- och dröjsmålsränta
gäller från ordinarie förfallodatum
att åtgärden tidigareläggning av betaldatum är tidsbegränsad och gäller
tom 31 augusti 2021, om behovet av åtgärd då bedöms kvarstå fattas
beslut om ny tidsbegränsning
att åtgärden förkortade betaltider ej avser betalningar till Umeå
kommuns bolag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-04-02 att kommunen ska
arbeta för att korta betaltiderna till kommunens leverantörer till och med
30 juni för att hjälpa företag och näringsidkare i den utsatta situation som
covid19-pandemin medfört. Ambitionen är att korta betaltiden för
inkommen faktura till i genomsnitt ca 15 dagar - under förutsättning att
verksamhet har kapacitet/förmåga att kontrollera och attestera faktura
inom utsatt tid.
Detta beslut har förlängts i omgångar till och med 30 april 2021 av
kommunstyrelsen.
Utifrån att det råder fortsatta restriktioner i samhället vilket påverkar
många företag, föreslås att beslutet om att arbeta för kortare betaltider till
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kommunens leverantörer, KS-2020/00278, ytterligare förlängs till och med
31 augusti 2021.
Avgränsningen att beslutet om tidigareläggning av betalningar inte avser
betalningar till koncernbolagen kvarstår.

Beredningsansvariga
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör
Peter Juneblad, näringslivschef

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Malin Westerberg Blom, redovisningschef
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§ 64
Diarienr: KS-2021/00170

Finans- och kraftrapport februari 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Finans- och kraftrapport februari 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 februari 2021

Beredningsansvariga
Anna Westerlund
Anna-Karin Nilsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Olof Jansson, Umeå kommunföretag Ab
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§ 65
Diarienr: KS-2021/00079

Svar på remiss: SOU 2021:2 Krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för svenskt
medborgarskap
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge svar enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna tillägg. Se
reservationstext under näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning.
Särskilt uttalande
Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD), se text under näringslivs- och
arbetsutskottets beslutsordning

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Regeringen har Utredningen om språk- och
samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap (USSMA) framkommit
med ett betänkande som i enlighet med utredningens uppdrag föreslagit
att det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att
förvärva ett svenskt medborgarskap. Förslagen föreslås träda i kraft den 1
januari 2025 och regleras i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och
en ny förordning: förordningen om medborgarskapsprov i svenska och
samhällskunskap. Syftet med kravet är att stärka medborgarskapets status
och främja ett inkluderande samhälle. Ett sätt att visa kunskaperna
föreslås vara genom godkänt resultat på ett särskilt framtaget prov i
svenska och samhällskunskap (medborgarskapsprovet), men det ska också
vara möjligt att visa kunskaper på andra sätt. Sammanfattningsvis
behandlar delbetänkandet följande områden:
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Vilka som omfattas av kravet och på vilka sätt kunskapen ska kunna
visas.
Vilka dispenser som avses och dess särskilda skäl.
Medborgarskapsprovets innehåll och nivå och framtagandet av en
bok till grund för medborgarskapsprovet i samhällskunskap.
Hur genomförandet av provet ska gå till, fördelning av ansvar och
kostnader.

Umeå kommun bereds möjlighet att avge synpunkter på förslagen och
materialet i betänkandet.
Yttrande
Umeå kommun har förståelse för att det finns ett brett politiskt stöd
bakom att grundligt utreda vilka kunskapskrav som ska ställas för att
förvärva svenskt medborgarskap. Detta eftersom Sverige är ett av få länder
i Europa som ännu inte infört språkkrav för vare sig medborgarskap eller
permanent uppehållstillstånd. Kunskaper i det svenska språket och
samhällskunskap är viktiga faktorer för integration och Umeå kommun
välkomnar därför tydliga riktlinjer kring vad som avses med ett
medborgarskapsprov, vilka som ska omfattas, vilka dispenser som avses
gälla, provets innehåll och genomförande samt fördelning av ansvar och
kostnader.
Ofta har fokus på tester inför medborgarskap framhållits som en
motivationshöjande åtgärd och ett sätt att höja medborgarskapets status.
Umeå kommun anser att det finns en risk att provet kan leda till ytterligare
svårigheter för en särskilt sårbar grupp, något som språkforskare lyft i
debatten. Umeå kommun vill därför belysa den utsatta gruppen som kan
vara aktuell för dispens eller befinner sig i gränsområdet för detta och
ställer sig frågande till på vilket sätt bedömningen ska göras och hur
uppgifter om särskilda skäl ska styrkas. Räknas analfabetism som särskilt
skäl och hur hanterats eventuella dyslexiutredningar? Eftersom dispensen
föreslås göras i samband med handläggningen eller ansökan om ett
medborgarskap kan det fram till dess bedömningen gjorts råda
tveksamheter som kan föranleda oro. Gymnasie- och vuxenutbildningen vill
även lyfta en farhåga kopplat till nämndens erfarenhet kring stress för
elever i samband med provtillfällen. Denna risk för stress för en redan
utsatt grupp får betraktas som väsentlig då medborgarskapsprovet får
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anses ha en betydande påverkan, inte minst oron för att bara delar av
familjen klarar testet. Umeå kommun vill även belysa att det kommer att
vara av särskild vikt att det finns utbyggda stödfunktioner och handledning
vid förberedelserna inför medborgarskapstestet.
Umeå kommun anser även att det är viktigt, precis som betänkandet
belyser, att språknivåerna ligger i linje med de nivåer som andra europeiska
länder ställer som krav för att förvärva medborgarskap. Umeå Kommun
skulle gärna se att frågan fortsatt aktualiserades och drevs på nationell nivå
för kalibrering, utvärdering och analyser av EU:s medlemsländer för en så
likvärdig ståndpunkt som möjligt. Inte minst för att stärka den
evidensbaserade forskningen i ämnet, något som ofta lyfts som en brist i
debatten.
Umeå kommun vill även understryka att en kostnad på 2500 kr per person
för att genomföra medborgarskapsproven får anses vara en relativt hög
kostnad, allra helst då det kan bli tal om flera familjemedlemmar som
berörs. Kostanden kan jämföras med Trafikverkets avgifter för
kunskapsprov som kostar mellan 325 kr-400 kr. Om delar eller hela prov
dessutom behöver göras om ökar kostnaden ytterligare.
Umeå kommun delar utredningens bedömning att de kunskapskrav som
medborgarprovet avser att testa även kan anses vara uppfyllda genom
godkända betyg på de nivåer som finns uppställda i betänkandet. Umeå
kommun har några kommentarer på de delområden som den för
ändamålet framtagna boken kommer att innehålla. Delområdena skiljer sig
något från de samhällskurser som läses inom gymnasieskolan men Umeå
kommun har förståelse för att även områden inom historia och geografi
kan vara viktiga delar. Det finns delområden som är viktiga att känna till
men som kan vara svåra att examinera. T.ex. undrar Umeå kommun vad
som avses ingå inom delområde 3 (Svenska traditioner)? Är det högtider
eller kommer surströmmingspremiären och traditionen att åka på
studentflak genom stan att belysas?
Delområde nr.9 borde eventuellt kompletteras med regional nivå och EUnivå.
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Delområde 10. ”Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser och allmän
rösträtt” borde kompletteras med allmän och lika rösträtt.
Det delområde som Umeå kommun anser bör läggas till handlar om
källkritiskt förhållningssätt samt mediers roll i samhället och hur medier
kan både stärka och försvaga den demokratiska processen i samhället. Allt
viktigare i dessa tider med ”fake news”, konspirationsteorier som frodas på
internet samt relativiseringen av fakta.

Beslutsunderlag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll
Remissen.

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Bore Sköld (V) – Tilläggsyrkanden 1-8:
1. Ingen forskning stöder att kunskapsprov är ett integrationsverktyg
Utredningen fastslår att det idag inte finns forskning som visar att
kunskapskrav överhuvudtaget leder till en förbättrad integration eller
bättre förståelse för samhället och engagemang i samhällsfrågor.
Utredningen fastslår även att det inte finns forskning som kopplar högre
kunskapskrav och prov till faktisk studiemotivation hos en elev. I särskilda
yttranden från experter fastställs att medborgarskapsprov runtom Europa
har inneburit lägre och senare naturalisering bland invandrarbefolkningen,
särskilt bland lågutbildade migranter. Så kommer även fallet bli i Sverige,
förutspår författaren. Då naturalisering spelar en positiv roll i
integrationsprocessen, enligt forskning, så blir detta problematiskt ur
integrationssynpunkt.
I en rapport inom Europarådets program Linguistic Integration of Adult
Migrants (LIAM) vid namn "REQUIREMENTS AND LEARNING
OPPORTUNITIES" fastslås att trots att fler europeiska länder höjer sina
kunskapskrav för invandrare, så erbjuds få eller inga anpassningar eller
dispenser till sårbara grupper, såsom s.k. “low-literate learners.” Rapporten
lyfter även fram en stor skillnad i inlärningskapacitet hos migranter, som
flyttar till ett land för att arbeta eller studera, och flyktingar. Flyktingar har
flytt krig, konflikter och våld innan och under sin flykt, och fruktan att
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skickas tillbaka till ursprungslandet är ofta stort. Många har lämnat delar av
familjen, konstaterar rapporten, och eller har blivit separerade från sina
barn och makar under färden. Särskilt oro för barn som är kvarlämnade har
en mycket stor inverkan på en flyktings kapacitet till lärande och
integration, visar forskning enligt rapporten.
Vi vill härmed lyfta att deltagare i gymnasie- och vuxenutbildningens kurser
och program kommer från en vida variation av bakgrunder. De sårbaraste
grupperna är deltagare med låg utbildningsbakgrund,
funktionsnedsättningar, trauman kopplade till flykt från krig samt
ensamkommande barn. Vi framhåller att ett medborgarskapsprov inte
nödvändigtvis kommer vara dessa grupper till gagn, utan efterfrågar
satsningar på kurser och program anpassade till dessa sårbara gruppers
inlärningskapacitet och sociala behov.
2. Försämrad arbetssituation för vår skolpersonal
Utredningen fastslår att medborgarskapsprovet språkkrav kommer att leda
till att fler elever kommer att vilja läsa till nivå D i sfi, samtidigt som antalet
invandrare kommer att minska i Sverige, enligt prognos. Därmed ser
utredningen ett oförändrat ekonomiskt läge för ex. vuxenutbildningar, men
skulle kostnader uppkomma pga ett större intresse för sfi kurs D så kan
utgiftsområde 16 Utbildning tillföras medel. För att få provet anpassat eller
dispens föreslår utredningen att deltagaren som anmäler sig till
kunskapsprovet via den webbportal som UHR:s ska skapa, även ska bifoga
underlag. Rapportförfattarna skriver att underlag kan innefatta läkarintyg,
utlåtanden eller intyg från utredningar, intyg från speciallärare,
specialpedagog, logoped eller annan specialist inom området. Det kan
också vara underlag från en sfi-skola, arbetsförmedlare eller arbetsgivare
som har eller har haft kontakt med en person över längre tid.
Vi vill framhålla att införandet av medborgarskapsprovet kommer att
förändra arbetssituationen för vår personal, oklart till vilken grad. Elever
och f.d elever kommer att söka sig till vår skolpersonal för att få intyg för
dispens och anpassning. Detta blir inte endast en ekonomisk och
administrativ fråga, hur personalen ska allokera sin tid när eleven
efterfrågar dokument. Detta handlar också om arbetsmiljön och
stresspåslaget för vår personal, då dokumenten de bereder är underlag och
därmed eventuellt avgörande för huruvida någon får bli medborgare i
Sverige eller inte. I ett särskilt yttrande i utredningen framhåller Skolverket
att medborgarskapsprov kan innebära negativa effekter i skolväsendet,
särskilt då kravet föreslås gälla från 16 år. Lärare och annan personal kan
försättas “i en utsatt situation där viss press i betygsättning uppstår eller
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relationen till elever påverkas”. Nämnden instämmer och vill lyfta fram
dessa farhågor.
3. Ur ett pedagogiskt perspektiv finns inget behov att införa
kunskapskrav
I utredningen fastslås att ingen forskning finns som visar på en korrelation
mellan språkkrav för medborgarskap och studiemotivation hos eleven.
Även forskning citeras som visar att höga krav på språkkunskap kan leda till
“exkludering och diskriminering, i synnerhet av kvinnor, äldre och grupper
med låg eller ingen utbildningsbakgrund, vilket riskerar att leda till
segregation i stället för till integration.” Kapitel 16.4.2 avslutas med att
konstatera att det finns ingen forskning som visar att kunskapskrav
överhuvudtaget leder till en förbättrad integration eller bättre förståelse
för samhället och engagemang i samhällsfrågor.
Vi vill framhålla att det finns inget pedagogiskt behov i vårt
utbildningsunderlag att komplettera våra befintliga kurser och läroplaner
med parallell kunskapsteori, särskilt i form av en ny bok i samhällskunskap.
Vi anser vårt kursinnehåll och vårt kursmaterial vara tillräckliga underlag
för att främja våra elevers kunskap i svenska och samhällskunskap.
Kursmaterialet och kursinnehållet uppdateras regelbundet, och våra
pedagoger har utrymme att anpassa lektionsinnehåll till lokala
förutsättningar. De 400 miljoner som medborgarskapsprovet kommer att
kosta fram till 2028 skulle vi hellre se bli placerade i utveckling och
forskning om inlärning av kunskap, i utökning av pedagogiska insatser för
nyanlända och grupper med låg utbildningsnivå samt förstås på
skolpersonal i form av anställningar och vidareutbildningar.
4. Efterfrågar tydligare direktiv kring stöd för kvinnor att klara
språkkravet
Utredningen fastslår i kapitel 16.4.1 att medborgarskapsprovet kommer att
ha olika konsekvenser för kvinnor och män. Trots att kvinnor i regel uppnår
snabbare resultat på vuxenutbildningar har de generellt lägre
utbildningsnivå när de anländer i Sverige. I avsnitt 7.4.2 presenterar
utreder forskning som stödjer att språkkrav kommer att innebära större
utmaningar för kvinnor, och att färre kvinnor kommer att söka och beviljas
medborgarskap. Utredningen fastslår att nödvändiga åtgärder behöver
vidtas för att stötta kvinnor, utan att specificera vilka åtgärder.
Vi efterfrågar tydliga direktiv kring vilka dessa åtgärder för kvinnors
inlärande ska vara och ansvarsfördelningen för dessa åtgärder. Ifall syftet
med medborgarskapsprov är att främja ett inkluderande samhälle, men
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forskning visar att kvinnor har sämre förutsättningar att klara provet, så
behövs noga redogöras insatserna som kommer att finnas för kvinnor som
är i riskzon att inte nå kunskapskravet.
5. Avråder från att deltagare i medborgarskapsprovet ska ta med sig
egen teknisk utrustning.
I kapitel 11.2 i utredningen står att teknisk utrustning (dator och hörlurar
med mikrofon) för det digitala provet kan tillhandahållas av en myndighet.
Dock föreslår utredningen även alternativet att deltagare vid provet får ta
med sig egen utrustning. Detta är en systemlösning som kallas Bring Your
Own Device (BYOD), där deltagaren tar med sig en dator där en
programvara installeras temporärt på varje dator inför examinationen.
Utredningen anser BYOD inte är ett lämpligt alternativ, men ändå ett
alternativ.
Vi vill med eftertryck avråda från alternativet BYOD, med erfarenheter från
undervisning för denna målgrupp av elever i våra gymnasier och
vuxenutbildningar. Avrådan är baserad i inte endast ett rättviseperspektiv
som utredningsförfattarna själv medger, utan även svårigheten att
kommunicera om de tekniska krav som ställs på utrustningen och en
oöverskådlig ineffektivitet av provets genomförande på grund av tekniska
frågor, samt även arbetsbörda på närvarande personal vid provtillfälle.
6. Efterfrågar tydliga riktlinjer för hur man skriver ett underlag för
anpassning av provet.
Utredningen föreslår att deltagaren som anmäler sig till kunskapsprovet via
den webbportal som UHR:s ska skapa, även ska bifoga underlag för en
anpassning av provet. Underlag kan innefatta läkarintyg, utlåtanden eller
intyg från utredningar, intyg från speciallärare, specialpedagog, logoped
eller annan specialist inom området. Det kan också vara underlag från en
sfi-skola, arbetsförmedlare eller arbetsgivare som har eller har haft kontakt
med en person över längre tid.
Vi förutser att elever och f.d. elever kommer att be skolpersonal om dessa
typer av underlag. Idag erbjuder Försäkringskassan läkare information om
vad ett läkarutlåtande bör innehålla för att nå socialförsäkringens krav på
medicinsk information. På samma vis bör det finnas utförlig information för
personal vid våra skolor hur de ska skriva intyg och dokumentera elevers
behov att få medborgarskapsprovet anpassat till sina förutsättningar, så att
det möter UHR:s och Migrationsverkets krav.
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7. Efterfrågar tydligare riktlinjer för överprövning av ej medgiven
anpassning av prov
I kapitel 14.1 bedömer utredningen att en vid ej medgiven anpassning av
medborgarskapsprovet, en överprövning bör ske enligt redan befintlig
lagstiftning. Skollagen nämns, så även högskolelagen, skolförordning,
högskoleförordning och diskrimineringslagstiftningen. Tidigare har
utredningen även fastställt att vid ansökan om anpassning underlag kan
bifogas från sfi-skolor, specialpedagoger och arbetsförmedlare, i form av
intyg och utlåtanden.
Vi ser att detta kommer att resultera i att elever både kommer att
efterfråga dessa typer av underlag från våra pedagoger och
tjänstepersoner, samt vända sig åter till dem ifall anpassningen ej blir
given. För att undvika att vår personal står svarslösa framför elever och f.d.
elever behöver det tydligt skriftligt i beskedet om ej medgiven anpassning,
eller i förväg fastställda riktlinjer kommunicerade till våra skolor, vilken
instans som överprövningen bör göras hos samt med stöd av vilket/vilka
regelverk.
8. Efterfrågar en omvärdering av rapportens bedömning av effekten av
medborgarskapsprov på små företag
I utredningen kapitel 16.2.3 bedömer utredningen att förslaget om
medborgarskapsprov inte förväntas få några effekter på de små företagens
arbetsförutsättningar, konkurrensförmågor eller villkor i övrigt i
förhållande till större företags.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds tilläggsyrkanden 1-8.
Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller
tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna tillägg.
Vänsterpartiet avvisar förslaget om att ställa krav på vissa kunskaper i
svenska språket samt samhällskunskap för att kunna erhålla ett svenskt
medborgarskap. Vi kan inte se några positiva effekter av att sätta upp
ytterligare hinder och svårigheter för människor som bott länge i Sverige
att erhålla ett svenskt medborgarskap. Förslaget är ett paradigmskifte i hur
vi historiskt sett på rättigheter i Sverige. Där en majoritet i Sverige tidigare
sett rättigheter som en nyckel till integration som ska öppna upp dörrar, är
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detta förslag ett skifte mot att betrakta rättigheter i samhället som
belöningar vissa kan få om de mot alla odds lyckas ta sig igenom dessa
stängda dörrar. Ett sådant skifte i synen på rättigheter får inte bara
konsekvenser för de som omfattas av det, utan för alla i samhället.
Vänsterpartiet motsätter sig en sådan utveckling. Vi ser att det även får
negativa effekter för samhället i stort om några av oss hålls utanför.
Det finns ingen tvekan om att språk och kunskap om samhället är en viktig
del av allas våra möjligheter att vara en del av samhället. Dock finns det
ingen kunskap som visar att språkkrav ger positiva effekter för utveckling
av språkkunskap (vilket framgår av forskning som gjorts i samband med
framförallt krav för medborgarskap). Istället är det andra faktorer som
påverkar möjligheten till effektiv språkinlärning som till exempel trygghet
och aspekter rörande språkundervisningens kvalitet. Om vi vill ge bättre
förutsättningar för inlärning av svenska språket bör vi alltså istället ge
möjlighet till SFI från dag ett, trygga permanenta uppehållstillstånd och en
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
Protokollsanteckning
Anders Ågren (M) Moderaterna vill understryka att vi ställer oss mycket
positiva till att det ställs krav på grundläggande kunskaper i svenska och
samhällskunskap för att kunna förvärva ett svenskt medborgarskap. Det är
något som skulle stärka medborgarskapets status och främja ett
inkluderande samhälle. Olika varianter av krav på medborgaskap finns i
bland annat övriga nordiska länder och Tyskland, men saknas idag i Sverige.
Därför ställer vi oss mycket positiva till förslaget om att införa krav för
detta, något som skulle bidra till att uppvärdera svenskt medborgarskap. Vi
är också positiva till att kunskaper ska kunna visas genom
medborgarskapsprov men också på andra vis, genom exempelvis godkända
betyg som kan likställas med medborgarskapsprov.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – se näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning ovan
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
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Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall till Bore Skölds yrkanden 1-8. Kommunstyrelsen beslutar enligt
näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Reservation
Bore Sköld (V) reservationstext se näringslivs- och arbetsutskottets
beslutsordning ovan.
Protokollsanteckning
Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) se näringslivs- och
arbetsutskottets beslutsordning ovan.
Beslutet ska skickas till
Remissvaren lämnas i Wordformat till: ju.remissvar@regeringskansliet.se
och med kopia till ju.ema@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
Ju2021/00115 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i
dokumentnamnet.
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§ 66
Diarienr: KS-2021/00094

Remiss: Bygg och bo till lägre kostnad (SOU
2020:75)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom Bostadsförsörjningsgruppens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Genom Finansdepartementets Avdelningen för samhällsplanering och
bostäder, Enheten för bostäder och byggande har inbjudan inkommit att
lämna synpunkter på betänkande Bygg och bo till lägre kostnad – förslag
för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75) som tagits fram av
Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet.
Bakgrund
I utredningens sammanfattning beskrivs att byggtakten varit hög i många
kommuner under de senaste åren, stigande produktionspriser har medfört
högre boendekostnader. Trots senare års ökning av antalet nybyggda
bostäder är underskottet fortsatt stort. Antalet hushåll för vilka det är
orealistiskt att spara ihop till en ägd bostad har ökat och tiden det tar att få
ihop till en kontantinsats har blivit längre för de hushåll som kan spara,
enligt utredningen. Detta medför att en stigande mängd hushåll har
hyresmarknaden som enda bostadsalternativ.
Utredningen har haft som syfte att främja en utveckling av lägre
produktionskostnader som återspeglas i boendekostnaderna. I utredningen
beskrivs vidare att lägre produktionskostnader generellt leder till ökat
bostadsbyggande. Förutsättningarna för att bygga bostäder till en lägre
produktionskostnad genom att använda sig av standardiserade system,
processer och arbetssätt behöver förbättras, menar utredningen. Fokus för
utredningen har därför varit flerbostadshus i lägre kostnadssegment och
som i hög grad tas fram genom standardiserade processer. För seriebyggda
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flerbostadshus finns dock vissa hinder, exempelvis kan detaljerade
bestämmelser om byggnaders utformning i detaljplaner utgöra ett sådant.
Utredningen menar att möjligheten att godta planavvikelser vid
bygglovsprövning därför bör utökas och föreslår att en ny möjlighet till
planavvikelse införs för seriebyggda flerbostadshus. Utredningens förslag
innebär att bygglov får beviljas för uppförande av ett seriebyggt
flerbostadshus trots att åtgärden strider mot gällande detaljplan eller
områdesbestämmelser om avvikelsen avser bebyggelsens omfattning,
utformning eller placering och är nödvändig för att ett flerbostadshus ska
kunna uppföras som ett seriebyggt hus.

Beslutsunderlag
Umeå kommun ställer sig positiv till utredningens intention. Utredningens
syfte är angeläget och kommunen ser positivt på förslag som främjar att
skapa förutsättningar till billigare bostäder; både sett till produktions- och
boendekostnad. Med stigande fastighetspriser förbättras incitamenten och
även förutsättningar att tillskapa flerbostadshus på landsbygd, något som
är efterfrågat för att frigöra småhus och stärka flyttkedjor. Förslaget bidrar
till att utöka variationen av boenden i kommunen vilket ligger i linje med
kommunens strategiska vägval om blandade boendeformer för att
bibehålla och stärka en utveckling som är socialt hållbar. Kommunen har
ett ansvar att skapa förutsättningar för goda bostäder för hela kommunens
befolkning; att få till stånd ett ökat bostadsbyggande med lägre
boendekostnader är sålunda önskvärt och välkommet.
Enligt utredningen är förslaget utformat för att vara praktiskt betydelsefullt
och probleminriktat, men för att få till en tydlighet i plan- och
bygglovsprocessen såväl gentemot närboende och sakägare som i prövning
samt underlätta tillämpning ser kommunen ett antal utmaningar kopplat
till planprocessen, både sett till tjänstemannaarbetet och den politiska
beredningen.
Definitionen av seriebyggt hus är för generell
Att definiera seriebyggda hus med begränsade variationsmöjligheter i
lagtext öppnar för många tolkningar. Att tolkningen av seriebyggt
flerbostadshus ska ligga på husfabrikanten upplevs vanskligt och något som
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kan komma att skapa oreda i berörda politiska nämnder. Precisering av
begränsad variation för seriebyggda hus är problematisk då det finns flera
exempel på husfabrikanter av prefabricerade flerbostadshus som har
variationsmöjligheter. En precisering av definitionen är nödvändig för att
underlätta bygglovsprövning och efterföljande prövningar.
Avvikelser från Plan och bygglagen (PBL)
Förslaget innebär att bygglov får beviljas för uppförande av ett seriebyggt
flerbostadshus trots att åtgärden strider mot gällande detaljplan eller
områdesbestämmelser om avvikelsen avser bebyggelsens omfattning,
utformning eller placering och är nödvändig för att ett flerbostadshus ska
kunna uppföras som ett seriebyggt hus.
Den föreslagna avvikelsen i 9 kap. 31 b § PBL avgränsas till att gälla:
• avvikelser som är förenliga med detaljplanen eller
områdesbestämmelsernas syfte,
• som avser bebyggelsens omfattning, utformning eller placering, och
• som är nödvändiga för att ett flerbostadshus (avsnitt 8.6.5) ska
kunna uppföras som ett seriebyggt hus (avsnitt 8.6.4).
Här är det av vikt att föra en diskussion om konsekvenser. Genom att
avvikelser i PBL tillåts i detaljplanen tillskapas i den ena vågskålen möjlighet
till lägre produktionskostnader och därmed lägre boendekostnader.
Samtidigt görs avsteg i den andra vågskålen från kulturmiljöer, gestaltning,
buller, dagvatten, parkering, friytor, volym osv. I grund och botten handlar
detta om diskurs och perspektiv mellan bostadskvalitéer och upplevda
särkrav. Detta är omfattande förändringar där konsekvenserna inte ännu är
helt tydliga och redovisade i utredningens förslag. I samband med en
beslutad avvikelse bör det finnas stöd för helhetsbedömning som förenklar
kommunens arbete.
Planbestämmelsens generalitet
Planbestämmelsens generalitet öppnar för att relativt stora avvikelser ska
kunna lämnas. Att avvikelserna är förenliga med detaljplanen eller
områdesbestämmelsernas syften innebär att detaljplanens syfte i hög grad
kommer få betydelse för tolkningsutrymmet. Kommunen ser en
sannolikhet för att pågående och framtida detaljplaner kommer att
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formuleras med detta i åtanke. Detta skulle i vissa delar kunna riskera att
motverka avsedda effekter av utredningens förslag. Här kan potentiellt
även en dynamik uppstå mellan områden under utveckling och områden
som i hög grad redan har gällande planer, eftersom de sistnämnda kan
öppna för fler och större avvikelser.
När planens syfte preciseras skapas en högre transparens; men när man
tillåter avvikelser från detaljplanen tillför man även en dimension av
osäkerhet både hos närboende och på den lokala bostadsmarknaden där
osäkerheter riskerar att ta ut positiva aspekter av ökat bostadsbyggande.
Dessa risker består bland annat i att räkna hem projekt för byggaktörer, en
ökad risk för överklaganden samt skadat förtroende för långsiktigheten på
bostadsmarknaden och planinstrumentet som sådant.
Avslutningsvis
Umeå kommun ser sammantaget positivt på ansatsen som presenteras av
utredningen och välkomnar förslag för ökat bostadsbyggande till lägre
kostnad. I utredningen lyfts mer generösa och flexibla planer som en
möjlighet snarare än en avvikelse. Vi ser att detta alternativ i högre
utsträckning skulle hantera en förutsägbar och demokratisk
planeringsprocess, samt skapa jämlika villkor för aktörer på marknaden att
tillhandahålla ändamålsenliga bostäder. Att i detaljplaneskedet arbeta
aktivt med att möjliggöra seriebyggda flerbostadshus där så möjligt skapar
proaktiva detaljplaner som ger bättre förutsättningar för seriebyggda
flerbostadshus. Med mera flexibla planer kan Umeå kommun konstatera
att det skapar en utökad handlingsfrihet för fastighetsutvecklare som
potentiellt leder till ett ökat bostadsbyggande. Utredningen skulle därför
med fördel fortsatt kunna utveckla liggande förslag i dessa delar för att
uppmuntra till en proaktiv planering för handlingsfrihet snarare än
avvikelser som reaktioner på icke-optimal reglering ur detta ändamål.
Under de senaste åren har ett antal remisser presenterats där några skapar
intressekonflikter mellan å ena sidan gestaltad livsmiljö och andra sidan
förenklingar i byggprocessen. Här finns en risk att man äventyrar kvalitet i
planeringsprocessen där planerarens roll urholkas. Statliga punktinsatser
riskerar att bli alltför myopiska där de långsiktiga intentionerna för en
kommuns utveckling riskeras.
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Beredningsansvariga
Bostadsförsörjningsgruppen genom Daniel Levisson, övergripande
planering

Planeringsutskottets beslutsordning
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå
kommunstyrelsen att ställa sig bakom Bostadsförsörjningsgruppens
yttrande.
Beslutet ska skickas till
Finansdepartementet senast den 23 april 2021.
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§ 67
Diarienr: KS-2021/00254

Redovisning av personuppgiftsincidenter 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av personuppgiftsincidenter under perioden
januari-mars 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för personuppgiftsincidenter ska
redovisning ske varje kvartal. Under perioden 1 april 2020 – 31 december
2020 rapporterades inga personuppgiftsincidenter i kommunstyrelsens
verksamheter.
Under första kvartalet 2021 har det inträffat en incident i
kommunstyrelsens verksamheter. Incidenten gäller att det i lönesystemet
har blivit fel kring placering av ledningsgruppen på samhällsbyggnad.
En av cheferna i ledningsgruppen har i samband med en beställning om
ändring av attest fått potentiell tillgång till de andra avdelningschefernas
resultat- och utvecklingssamtal. Incidenten är utredd och berodde på
mänskliga faktorn. Den 5/2 anmäldes incidenten enligt rutin till
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, tidigare Datainspektionen).

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
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§ 68
Diarienr: KS-2020/00944

Internkontrollplaner 2021: För- och
grundskolenämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att styrelsen tagit del av handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av riskanalys och internkontrollplan 2021 för- och
grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Övriga nämnders riskanalyser och internkontrollplaner behandlades av
kommunstyrelsen 2021-01-21.

Beslutsunderlag
För- och grundskolenämndens riskanalys och internkontrollplan 2021.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens riskanalys och
internkontrollplan 2021.

Beredningsansvariga
Anette Sjödin, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
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§ 69
Diarienr: KS-2021/00033

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
april 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
I och med den nya kommunallagen (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
Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2021-03-23 -2021-03-30

Beredningsansvariga
Anna Holmstedt, nämndsekreterare
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare
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§ 70
Diarienr: KS-2021/00034

Anmälningsärenden april 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden

Ärendebeskrivning
Skrivelse
Mayors for Peace 2021-04-05
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§ 71
Diarienr: KS-2020/00413

Årsredovisning 2020, ansvarsfrihet,
resultathantering och ombudgetering investeringar
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 485 mnkr varav Umeå
kommuns resultat ingår med 361 mnkr
att inte ta ut den budgeterade utdelningen på 60 mnkr från Umeå
kommunföretag AB för 2020
att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 284 mnkr, varav
coronapandemins effekter bedöms vara 205 mnkr
att fastställa Umeå kommuns årsredovisning för år 2020
att fastställa reservering till resultatutjämningsreserv med 283 mnkr
att fastställa årets balanskravsresultat till 77 mnkr
att bevilja ansvarsfrihet för år 2020 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 66,5 mnkr.
att nämnder som omfattas av fiktivt eget kapital, och som redovisar
negativ budgetavvikelse exklusive pandemins effekter, inte får någon
påverkan på sitt ’eget kapital’ 2020, totalt 20,1 mnkr.
att i övrigt avslå nämndernas begäran om extra justering av fiktivt eget
kapital
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att inom investeringsbudgeten ombudgetera totalt 624 mnkr till år 2021
avseende pågående projekt.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens årsredovisning redovisas ett positivt resultat för
kommunkoncernen som uppgår till 485 mnkr (miljoner kronor).
Kommunens resultat uppgår till 361 mnkr, vilket är en ökning med 172
mnkr i jämförelse med föregående år.
Året har präglats av coronapandemin, vilken har medfört stora
konsekvenser för jämförelsen med föregående år och budget. Därför finns
det i redovisat resultat jämförelsestörande poster med netto cirka 205
mnkr. Fördelningen av dessa framgår av årsredovisningens not 4
Jämförelsestörande poster.
Reservering till RUR
Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 360 mnkr.
Reservering till resultatutjämningsreserv föreslås med 283 mnkr, vilket
innebär ett balanskravsresultat på 77 mnkr. I kommunfullmäktiges
budgetbeslut för 2020 budgeterades överskottet till 77 mnkr, vilket
motsvarade 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning.
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 såväl kommunens
finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs
långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter
sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.” Detta framgår
även av ”Planeringsförutsättningar, budget och investeringar för 2020”
tillsammans med kommunfullmäktiges mål.
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Kommunstyrelsens sammantagna bedömning är att Umeå kommun inte
fullt ut når god ekonomisk hushållning för 2020 i förhållande till
kommunfullmäktiges mål. Bedömningen grundas huvudsakligen på
följande:
• Av de 13 mål kommunfullmäktige har fastställt i
”Planeringsförutsättningar, budget och investeringar för 2020”
bedöms 4 vara helt uppfyllda.
• Av de 53 uppdrag kommunfullmäktige har fastställt i
”Planeringsförutsättningar, budget och investeringar för 2020”
bedöms 19 vara helt genomförda.
• Utöver de mål/uppdrag som kommunfullmäktige har fastställt i
anslutning till planeringsförutsättningar och budget har
kommunfullmäktige även fastställt ett stort antal mål, uppdrag och
aktiviteter i från budget fristående planer, program och strategier
(över 300 mål och över 400 aktiviteter). Status för dessa mål och
aktiviteter är inte sammanställda.
• I kommunkoncernens bolag görs ingen sammanställd uppföljning av
mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Med anledning av det stora antalet mål och avsaknad av sammanställd
uppföljning kan heller ingen bedömning ske om god ekonomisk hushållning
uppnås på kommunal koncernnivå.
Fiktivt eget kapital
Årets resultat innebär en budgetavvikelse med 284 mnkr. Av det utgör
styrelse och nämnders budgetavvikelse 212 mnkr och 72 mnkr
finansieringen; allt baserat på fullmäktiges budgetbeslut.
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 467,4 mnkr.
I samband med verksamhetsuppföljningar har fyra nämnder begärt extra
justering av fiktivt eget kapital utöver budgetavvikelsen för 2020.
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd önskar att Umeås andel av
underskottet, 0,124 mnkr, avskrivs.
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Individ och familjenämnden hemställer till kommunstyrelsen att nämndens
underliggande underskott avseende höjningen av LOV-ersättningen 1,9
mnkr till externa hemtjänsteutförare avskrivs och därmed inte belastar
fiktivt eget kapital.
Äldrenämnden hemställer till kommunstyrelsen att nämndens underskott
avseende höjningen av LOV-ersättningen 1,9 mnkr till externa
hemtjänsteutförare avskrivs och därmed inte belastar fiktivt eget kapital.
Fritidsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att nämndens underskott
om 12 mnkr avskrivs och därmed inte belastar fiktivt eget kapital. Av dessa
12 mnkr avser 8,5 mnkr effekter av pandemin, 2,5 mnkr ofinansierad
hyreskostnad Navet och 1,0 mnkr minskade intäkter till följd av stängning
av Navet under renoveringsåtgärd.
I samband med verksamhetsuppföljningen har nämnderna uppskattat
pandemins ekonomiska effekter 2020. Sammantaget har pandemin haft en
positiv ekonomisk effekt på kommunen på totalt 205,4 mnkr, främst på
grund av höga statsbidrag, minskad efterfrågan på verksamhet samt
förskjutningar i investeringar. Utifrån kommunstyrelsens ställningstagande
om att ingen nämnd ska vara vinnare eller förlorare på grund av pandemin
2020 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 2020 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
byggnadsnämnden, individ- och familjenämnden samt fritidsnämnden.
Förslaget på över- och underskottshantering 2020 ökar styrelse och
nämnders fiktiva egna kapital med 66,5 mnkr och uppgår därefter till totalt
533,9 mnkr. I detta har också den ökade kostnaden för LOV-ersättningen
till externa utförare inom äldrenämnden och individ- och familjenämnden
beaktats.
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Kommunallagen ställer krav på att kommunens verksamheter ska bedrivas
enligt god ekonomisk hushållning. Med anledning av behovet av god
ekonomisk hushållning föreslås att kommunfullmäktige avslår övriga extra
justeringar av fiktivt eget kapital som nämnderna har begärt. Detta för att
inte indirekt godkänna en högre kostnadsnivå än vad som kan finansieras.
Ombudgetering investeringar
Styrelse och nämnder begär att inom investeringsbudgeten ombudgetera
totalt 624 mnkr till år 2021. Orsaken beror på förseningar i en del projekt
bland annat till följd av Corona-pandemin.
För några nämnder överstiger föreslagen ombudgetering vad som återstår
inom beslutad investeringsram för 2020 d v s om föreslagen
ombudgetering beviljas uppstår en negativ budgetavvikelse avseende
investeringar för berörd nämnd enligt följande:
− Kommunstyrelse: avvikelse -13,2 mnkr. Kommunstyrelsen har under
året fått en oplanerad investeringsutgift med 12 mnkr med anledning
av omsättning av förlagslån till insatskapital hos Kommuninvest.
Kvarvarande medel för Hillskärs projektet 30 mnkr föreslås ändå
ombudgeteras utifrån kvarvarande behov kopplat till projektet Hillskär.
− Umeåregionens brand- och räddningsnämnd: avvikelse -4,7 mnkr med
anledning av ett lagstadgat krav på säkerhetssystem för samhällskritisk
information som tillkommit under 2020. Kvarvarande medel på övriga
projekt föreslås ombudgeteras utifrån kvarstående behov.
− Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd: avvikelse -0,2 mnkr.
Kvarvarande medel för inventarier till Maja Beskow föreslås
ombudgeteras utifrån att behoven kvarstår.

Beslutsunderlag
Umeå kommuns årsredovisning 2020
Förändring fiktivt eget kapital nämnder år 2020
Förslag till ombudgetering investeringar 2020 - sammanställning samtliga
projekt för ombudgetering

Beredningsansvariga
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör
Malin Westerberg Blom, redovisningschef
Dan Gideonsson, ledningskoordinator
Urban Blomdahl, budgetchef
Henrik Olofsson, controller
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Mattias Larsson (C), Anders Ågren (M), Janet Ågren (S) och Peder
Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Bore Sköld (V) – att individ- och familjenämndens och äldrenämndens
hemställan avseende höjning av LOV-ersättning på 1,9 mnkr respektive 1,9
mnkr tillgodoses. Att avsättningen till RUR därav justeras ned med 3,8
mnkr.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds ändringsförslag.
Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller
tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – att individ- och familjenämndens och äldrenämndens
hemställan avseende höjning av LOV-ersättning på 1,9 mnkr respektive 1,9
mnkr tillgodoses. Att avsättningen till RUR därav justeras ned med 3,8
mnkr.
Mattias Larsson (C) - bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall Bore Skölds yrkanden. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivsoch arbetsutskottets förslag.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet ska skickas till
Ekonomi
Samtliga nämnder för beslut om ombudgeteringar och förändring fiktivt
eget kapital
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§ 72
Diarienr: KS-2017/00004

Motion 2/2017: Styrning av kommunala bolag;
Peder Westerberg (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motion 2/2017: Styrning av kommunala bolag i och med

stadsledningskontorets anförande anses vara besvarad.
Reservation
Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag om bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Den nu aktuella motionen inkom till Stadsledningskontoret 2017. En i stora
delar likalydande motion ställdes till kommunfullmäktige redan 2007 och i
sak har Stadsledningskontoret ej sett något behov av att lämna något
annat anförande än vad som lämnades 2007. Anförandet har dock
uppdaterats så att hänvisning följer de dispositionsmässiga förändringar
som skett i kommunallagen.
Med syfte att säkerställa professionell styrning av kommunala bolag yrkar
motionärerna att:
Kommunfullmäktige med ändring av tidigare fattade beslut snarast
beslutar att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att föreslå en
extern valberedning med kommunal medverkan. Valberedningens
uppdrag ska vara att rekrytera styrelseledamöter till de kommunala
bolagen under Umeå kommunföretag.
Ledamöterna ska föreslås av affärsmässiga kriterier och således inte
efter politiska maktförhållanden. Styrelseledamöter ska ha
dokumenterad erfarenhet av bolagsstyrning och kan rekryteras även
bland personer som inte är bosatta i kommunen.
Justerares sign:
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Stadsledningskontorets anförande
Kommunfullmäktige ska enligt 10 kap 3§ i kommunallagen utse samtliga
styrelseledamöter i helägda kommunala bolag och stiftelser som en
kommun har bildat för en kommunal angelägenhet. Det ska observeras att
en styrelseledamot i ett kommunalt bolag inte är förtroendevald i
kommunallagens mening. Genom kravet på att fullmäktige utser samtliga
styrelseledamöter i helägda bolag blir också bestämmelserna om
proportionella val tillämplig.
I Aktiebolagslagen finns krav på kvalifikationer som gäller för
bolagsstyrelser, dessa krav gäller även de ledamöter som utses av
fullmäktige. Kraven är inte desamma som gäller för valbarhet för
förtroendevalda i en kommun men är allmänt hållna. Kommunallagen
utgör inget hinder mot att styrelsen helt eller delvis väljs på ’professionella’
grunder, inte heller är det något hinder att styrelseledamoten är
folkbokförd i en annan kommun. En förutsättning för att styrelsen helt
utses på detta sätt är att partierna är överens och att proportionellt val inte
begärts.
I aktiebolagslagen sägs att de som utsett en ledamot också kan entlediga
ledamoten. Det gör att fullmäktige inte behöver anföra något skäl för att
entlediga en ledamot i en bolagsstyrelse. Ett förslag om entledigande skall
dock beredas vilket gör att någon form av motivering ändå kommer att
vara tvungen på beredningsstadiet.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis är motionärernas förslag genomförbart under
förutsättning att partierna är överens om detta. Någon extern valberedning
behövs ej. Det är upp till partierna att nominera de personer lämpade för
de uppdrag som dom skall fullfölja. Partierna har därmed sin fulla rätt att
nominera personer de anser lämpliga för uppdrag i bolagsstyrelser.

Beredningsansvarig
Dan Gideonsson, stadsledningskontoret
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen
besvarad).
Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden
finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag
att anse motionen besvarad.
Reservation
Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag om bifall till motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Peder Westerberg (L) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs -och arbetsutskottets förslag
(besvarad)
Propositionsordnings som godkänns
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservation
Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag att bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
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§ 73
Diarienr: KS-2019/00523

Motion 14/2019: Program för uppföljning och insyn
av verksamhet; Veronica Kerr och Anders Sellström
(KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 14/2019: Program för uppföljning och insyn av verksamhet
besvarad enligt stadsledningskontorets anförande.
Reservation
Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L)

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap 3§ ska kommunfullmäktige för varje
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Dessa regler
började gälla fr om 1 januari 2015. Syftet med förändringarna i
Kommunallagen var att förbättra uppföljning och kontroll av privata
utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet samt
stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.
Umeå kommun har ännu inte antagit något sådant program. Motionärerna
yrkar därför att:
Umeå kommunfullmäktige antar ett program för uppföljning och insyn
av verksamhet som omfattar kommunalt finansierad verksamhet
oavsett om den drivs i egen eller fristående regi.
Stadsledningskontorets anförande
Motionärerna har rätt i att Umeå kommun ej upprättat några riktlinjer/
program som motsvarar lagstiftningens krav. Avsaknaden av riktlinjer från
kommunfullmäktige innebär dock inte att berörda nämnder ej arbetat med
styrning och uppföljning av de externa utförare de anlitat.
Justerares sign:
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Arbetet med att upprätta riktlinjer skulle enligt plan genomföras inom
Kommunstyrelsens styrberedning under 2020. Arbetet försenades dock
med anledning av corona-pandemin. Styrberedningens arbete har nu
återupptagits. En arbetsgrupp har inrättats som stöd till styrberedningen
och förslag till riktlinjer för styrning och uppföljning av externa utförare ska
upparbetas under våren och presenteras för kommunfullmäktige senast
hösten 2021.

Beredningsansvariga
Dan Gideonsson, stadsledningskontoret

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse motionen
besvarad).
Anders Ågren (M) – Bifall till motionen.
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
Veronica Kerr (KD) med instämmande av Anders Ågren (M) och Peder
Westerberg (L) – Bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
(besvarad)
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets mot bifall till
motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservation
Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen.
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§ 74
Diarienr: KS-2019/00761

Motion 22/2019: Avskaffa kundbegreppet; Lasse
Jacobson, Ulrika Edman, Andreas Nuottaniemi och
Elisabet Forssell (V)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 22/2019: Avskaffa kundbegreppet enligt
stadsledningskontorets anförande.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
I en vid kommunfullmäktige 2019-09-27 väckt motion föreslår Lasse
Jacobsson(V), Ulrika Edman(V), Andreas Nuottaniemi(V) och Elisabet
Forssell(V) att Umeå kommun avskaffar kundbegreppet ur alla kommunal
vokabulär/dokument m.m. då det ej anses förenligt med kommunens
långsiktiga och övergripande medborgaransvar.
Stadsledningskontorets anförande
Kundbegreppet eller ibland intressenter används idag inom kommunen
som ett samlingsbegrepp för ”de vi finns till för” eftersom det inte alltid är
enkelt att beskriva vilka vi finns till för med ett gemensamt ord. Där det
klart och tydligt finns en passande benämning, ex elev, anhörig, brukare,
förening, sökande, ska naturligtvis det ordet användas före det allmänna
”kundbegreppet”. Här kommer bara några exempel på vilka kommunen
finns till för: medborgare, företagare, föreningar, elever, brukare, anhöriga,
föräldrar, deltagare, sakägare, sökande, besökare osv. I vissa fall är det
ganska komplext att beskriva vilka vi finns till för, vilken är exempelvis
”kunden” när en fastighetsägare (privat eller företag) ansöker om bygglov?
Den sökande som lämnat in ansökan eller grannarna som berörs av bygget?
Justerares sign:
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Vi använder därför ordet ”kund” som ett samlingsnamn på alla som berörs
och i just detta exempel skulle ordet medborgare inte heller fungera att
använda rakt av. Att använda ordet medborgare kan fungerar när det
gäller det allmänna som ”alla” inom kommunen berörs av som den
offentliga miljön såsom gator, cykelbanor, torg och parker. Men att
begränsa oss till bara använda ordet medborgare i vår kommunikation gör
att vi utestänger ex föreningar, företagare och även besökare till
kommunen eftersom de kanske inte känner igen sig om vi använder ordet
medborgare.
Definition Intressent: En intressent är en person eller organisation
som kan påverka, påverkas av eller anser sig vara påverkad av ett
beslut eller en åtgärd. Exempel på intressenter: Kunder (dvs de vi
finns till för), ägare, leverantörer, politiker, anställda,
samarbetspartners, myndigheter, fackliga organisationer, investerare
osv.
I Innovationsrådets slutbetänkande SOU 2013:40 skriver de:
”Den offentliga makten utövas under lagarna. Detta
stadgande i regeringsformens portalparagraf sätter tydliga
begränsningar för vad det offentliga kan leverera till
människor och företag. Samtidigt förväntas offentlig
verksamhet som vänder sig till allmänheten tillhandahålla
service och tjänster utifrån den enskildes behov,
förutsättningar och krav. Människor vill, om än i varierande
grad, få hjälp, få bra bemötande, att det går snabbt, få rätt
information, bli lyssnade på, få personlig kontakt och mötas
av kunniga medarbetare. De allra flesta tycker att det är
mycket viktigt att myndigheter är bra på att lyssna på sina
kunder eller uppdragsgivare.
Innovationsrådet har använt begreppet kund som samlande
benämning på dem som myndigheten är till för, alltså
människor, företag eller vad som i situationen är en passande
benämning (elev, brukare, asylsökande, boende etc). Med
”kundorientering” menar Innovationsrådet således en
nödvändig och i många offentliga verksamheter självklar,
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utveckling där den del av offentlig verksamhet som vänder sig
till enskilda hörsammar, tolkar, agerar och även utvecklar
verksamheten utifrån kundens behov, förutsättningar och
krav. Självklart måste detta ske i enlighet med av
statsmakterna beslutade författningar, i enlighet med ovan
nämnda portalparagraf i regeringsformen.”
”Det finns starkt stöd för myndigheternas ”kundorientering”
såväl i förvaltningslagen som i regeringens förvaltningspolitik.
Den enskilde kontaktar som regel en myndighet för att han
eller hon måste. Ett behov har uppkommit, där den enskilde
utifrån sina rättigheter och skyldigheter, tar kontakt med,
eller blir kontaktad av, det offentliga. Ett företag söker till
exempel ett tillstånd för sin verksamhet som ett steg i att
uppnå något annat, t ex att kunna utvidga sin verksamhet
genom att bygga ut sin produktionsanläggning. Oavsett vilken
typ av situation det rör sig om har medborgare och företagare
som regel krav och förväntningar på att exempelvis deras
rättigheter tillvaratas och att de behandlas på ett korrekt,
opartiskt och i övrigt rättssäkert sätt. Men förväntningarna
stäcker sig alltså längre än så. Tanken om att befolkningens
legitima krav går längre än enbart rättssäkerhet är inget nytt.
Redan 1958 skrev professor Gunnar Hecksher:
”Medborgarna äro emellertid allt mindre tillfredsställda med
att åtnjuta endast rättssäkerhet. Tendensen att därutöver
kräva ”billighet” är icke ny, men den har med tiden blivit allt
mer markerad. Härvid framträda medborgarna i särskild hög
grad som statsförvaltningens ”kunder”. De har anspråk på
denna allmänna välviljan och det tillmötesgående som kunder
begär av sin leverantör, och detta ej blott i statens
affärsdrivna verksamhet utan även därutöver, exempelvis på
det sociala området.”
Heckschers syn på medborgaren som ”kund” torde ha varit
kontroversiellt på 1950-talet. Men även idag väcker
kundbegreppet känslor i offentlig verksamhet. Det är
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Innovationsrådets uppfattning att den verksamheten är till för
som regel bör kunna ställa samma krav på offentlig
verksamhet som en kund kan ställa på en leverantör på den
privata marknaden. Återigen bör dock de begränsningar
nämnas som ovan nämnda portalparagraf utgör.
Anpassningen till olika behov i offentlig verksamhet är inte
samma sak som att verksamheten är efterfrågestyrd eller att
”kunden alltid har rätt”. Det offentliga har till uppgift att
försöka tillmötesgå behov utifrån gällande lagstiftning,
regelverk och verksamhetens uppdrag.”
Tänker man på kundbegreppet som ” de vi finns till för” och utifrån
ovanstående resonemang så menar man med ordet kund inte
nödvändigtvis det direkta förhållandet mellan en säljare och kund
som finns på den privata marknaden, utan där vi på ett rättssäkert
sätt försöker tillgodose behov utifrån verksamhetens resurser,
uppdrag, lagar och regler.
Förvaltningens samlade bedömning är därför att avslå motionen.
Där det klart och tydligt finns en passande benämning, ex elev,
anhörig, brukare, förening, ska naturligtvis det ordet använda före
den allmänna ”kundbegreppet”. Men när vi behöver använda ett
samlande namn och inte kan skriva ut alla olika varianter passar
”kund” eller ibland ”intressent” bra som begrepp och är mer
inkluderande än ordet ”medborgare”.

Beslutsunderlag
Motion 22/2019: Avskaffa kundbegreppet

Beredningsansvariga
Johan Gammelgård, Administrativ direktör
Malin Ärlebrandt, Kvalitetschef

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen).
Bore Sköld (V) – Bifall till motionen.
Justerares sign:
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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
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
(avslag)
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Lars Jacobsson
Ulrika Edman
Andreas Nuottaniemi
Elisabet Forssell
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§ 75
Diarienr: KS-2019/00771

Motion 23/2019: Tyst minut för klimatet; Gudrun
Nordborg och Wilmer Prentius (V)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 23/2019: Tyst minut för klimatet enligt
stadsledningskontorets anförande.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2019
yrkar Gudrun Nordborg och Wilmer Prentius (V):
att fullmäktiges ordförande vid varje fullmäktigemöte just efter uppropet
utlyser en tyst minut för klimatet.
Stadsledningskontorets anförande
I Sverige pågår en omställning för att nå det långsiktiga klimatmålet att
senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären,
för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av
växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år
2045 än utsläppen år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan
uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. Det framgår inte av
motionen under hur många fullmäktigesammanträden en tyst minut ska
hållas men åtminstone fram till 2045 kan förmodas. Det innebär så pass
många fullmäktigesammanträden och under så pass många år att det
riskerar att bli slentrian.
Dessutom förknippas en tyst minut främst med att hedra en eller flera
avlidna personer, vilket kan medföra att motionens intention går Umeås
invånare förbi.
Justerares sign:
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Beslutsunderlag
Motion 23/2019: Tyst minut för klimatet; Gudrun Nordborg och Wilmer
Prentius (V)

Beredningsansvariga
Olov Häggström, kommunledningsstaben

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen).
Bore Sköld (V) – Bifall till motionen.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden
finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag
att avslå motionen.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
bifall till motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att
avslå motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Bore sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
bifall till motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Justerares sign:
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§ 76
Diarienr: KS-2020/00097

Motion 1/2020: Säkerställ LOV i Umeå – även i
praktiken! Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C),
Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 1 /2020: Säkerställ LOV i Umeå – även i praktiken! enligt
äldrenämndens och individ- och familjenämndens likalydande yttranden.
Reservation
Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD) och Peder Westerberg (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-01-27 yrkar Anders Ågren
(M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD):
att kommunfullmäktige beslutar att LOV-systemet i Umeå ska garantera
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata
hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten.
att ge i uppdrag till äldrenämnden samt individ- och familjenämnden att
justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den
kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika
villkor.
Äldrenämnden och individ- och familjenämnden har yttrat sig och föreslår
att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
Motionen
Individ- och familjenämndens protokoll 2021-01-27, § 9

Justerares sign:
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Individ- och familjenämndens yttrande
Äldrenämndens protokoll 2021-01-28, § 10
Äldrenämndens yttrande

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Elmer Eriksson och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Elmer Erikssons
m.fl. förslag om bifall till motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och
arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Elmer Eriksson (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag om bifall till motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M), Peder Westerberg (C), Veronika Kerr (KD) och Mattias
Larsson (C) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att
avslå motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Anders Ågren (M), Veronika Kerr (KD) och Peder Westerberg (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Individ- och familjenämnden
Äldrenämnden
Justerares sign:
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§ 77
Diarienr: KS-2020/00532

Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler
medarbetare; Veronica Kerr (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare enligt
äldrenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden.
Reservation
Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Veronica Kerr (KD):
• att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en pilotverksamhet i
samarbete med Ung Omsorg förslagsvis på tre äldreboenden.
•

att pilotverksamheten utvärderas efter ett år och därefter om
resultaten är goda ska det vidareutvecklas och genomföras på fler
boenden.

Äldrenämnden har 2020-10-22 yttrat sig och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll.
Jämställdhetsutskottet har 2021-02-04 yttrat sig och föreslår också att
kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll.

Beslutsunderlag
Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare
Protokollsutdrag äldrenämnden 2020-10-22 §79
Äldrenämndens yttrande om motion 21/2020
Protokollsutdrag Jämställdhetsutskottet 2021-02-04, § 2.

Beredningsansvariga
Olov Häggström, Tomas Jakobsson

Justerares sign:
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen).
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden
finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag
att avslå motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Veronika Kerr (KD), Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) – bifall till
motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att
avslå motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
Äldrenämnden
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§ 78
Diarienr: KS-2020/00915

Motion 41/2020: Inför språktest vid anställning av
personal inom hemtjänst och äldreomsorg; Igor
Jonsson (M)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 41/2020: Inför språktest vid anställning av personal inom
hemtjänst och äldreomsorg enligt äldrenämndens yttrande.
Reservation
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag om bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige i december 2020 yrkar Igor Jonsson
(M) att uppdra till äldrenämnden att införa språktest vid anställning av
personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga
kunskaper i det svenska språket.
Äldrenämnden har 2021-02-25 yttrat sig och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
Motionen
Äldrenämndens yttrande
Äldrenämndens protokoll 2021-02-25, § 18.

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben

Justerares sign:
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen).
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden
finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag
att avslå motionen.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om bifall till motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica
Kerr (KD) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att
avslå motionen.
Proposition som godkänns
Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Äldrenämnden
Motionären
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§ 79
Diarienr: KS-2014/00951

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning enligt bilaga.
Reservation
Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna ändringsyrkanden

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges arbetsordning, senast reviderad 2020-03-30
innehåller bestämmelser utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige
i lag eller annan författning. Arbetsordningen har, efter
kommunfullmäktiges genomförda enkät, kompletterats med ett avsnitt om
uppföranderegler i Umeå kommunfullmäktige samt förenklingar och
förtydliganden av vissa paragrafer.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beredningsansvariga
Lennart Nilsson
Tomas Jakobsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Elmer Eriksson (M) med instämmande av Peder Westerberg (L) – att
avsnittet uppföranderegler utgår.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Särskilt uttalande
Bore Sköld (V) – Återkommer till kommunstyrelsen.
Justerares sign:
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Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen.
Avslag mot bifall till Elmer Erikssons (M) m.fl. ändringsyrkande.
Ordföranden finner att utskottet avslår ändringsyrkandet.
Reservation
Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
Anders Ågren (M) och Veronika Kerr (KD) - att avsnittet uppföranderegler
utgår
Veronika Kerr (KD) - att § 31 för interpellationer tydliggörs och följer
Regionfullmäktiges arbetsordning för interpellationer. Dvs talare som inte
anmäler sig på talarlistan innan svarande har avslutat första inlägg har ej
rätt att delta i den fortsatta debatten.
- att antalet anföranden för varje talare är oförändrad som idag.
I stället för att kraftigt begränsa talartiden till ett inlägg vardera för den
som inte skrivit interpellationen yrkar jag på att talarlistan låses direkt efter
att svarande till interpellanten gjort sitt första inlägg. Detta kommer att
begränsa risken för att talare plötsligt kommer på att de önskar delta i
debatten med ett mycket stort antal talare som följd.
I arbetsordningen för regionfullmäktige står det:
§ 72 Omgång ett
1. Interpellanten får ordet för anförande om längst tre minuter
2. Svaranden får ordet för anförande om längst tre minuter. Talare som
inte anmäler sig på talarlistan under p 1-2 har ej rätt att delta i den
fortsatta debatten.
Omgång två
3. Anmälda talare enligt talarlistan får ordet för högst två anföranden om
längst två minuter. Omgång tre
4. Interpellant och svarande får ordet för ytterligare ett anförande om
längst två minuter.
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Särskilt uttalande
Anders Ågren (M) – Återkommer till kommunfullmäktige
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall till Veronica Kerrs yrkanden mot bifall till Anders Ågrens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Reservation
Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna ändringsyrkanden.
Beslutet ska skickas till
Therese Stellén för publicering på umea.se.
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§ 80
Diarienr: KS-2021/00255

Utökning av IT - investeringsram år 2021 avseende
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tekniska nämnden 1 800 tkr i ytterligare investeringsmedel 2021
avseende IT-utrustning till elever inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde. Finansiering sker genom
upplåning.

Ärendebeskrivning
TN har inkommit med en förfrågan om ytterligare investeringsmedel för ITutrustning till elever inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhetsområde.
Skolans styrdokument har förändrats och innefattar tydliga bestämmelser
kring digital teknik och digital kompetens. Elever i Umeå kommuns
gymnasieskolor har sedan 2008 haft varsin digital enhet. Fram till 2019
hade alla elever samma typ av digital enhet (PC) och det gjordes ingen
skillnad utifrån de behov/krav som utbildningen ställde. Numera har de
allra flesta elever i gymnasiet utrustats med varsin Chromebook, eftersom
många av de digitala tjänster och verktyg som krävs för deras utbildning är
molnbaserade och därför klarar de sig med en enklare digital enhet. Detta
innefattar även elever som går på introduktionsprogrammen.
Några av gymnasieprogrammen kräver dock att eleverna har mer
avancerade digitala enheter, varför dessa antingen har utrustats med en
avancerad PC eller ibland en enklare PC. Gymnasiesärskolans elever har
den digitala enhet som de har behov av. Elever inom SFI och
vuxenutbildningen har tillgång till digitala enheter i datorvagnar. Årligen
har ett antal digitala enheter återinvesterats för att underhålla
datorvagnarna. Dessa verksamheter har precis som gymnasieskolan krav
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kopplat till digitalisering i nationella styrdokument. Vissa delar i den
nationella proven ska också skrivas digitalt.
Befolkningsprognos 200228, P20 och uppskattat behov av antal enheter
ger ett investeringsbehov på 7,2 mnkr. Tilldelad IT-investeringsram är 5,5
mnkr. Utifrån osäkerhet kring enhetspris och valutakursförändringar
avrundas beloppet uppåt till 1,8 mnkr för 2021.
Förslag till beslut är ett beviljande av dessa medel för att säkerställa digital
utrustning för gymnasieskolans elever utifrån volymökningen i
verksamheten. Bedömningen är att detta är särskilt viktigt just nu när
pandemin ställer krav på distansundervisning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TN Bakgrund och nuläge
Protokoll TN

Beredningsansvariga
Henrik Olofsson, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden
Marcus Bystedt, ekonomichef
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§ 81
Diarienr: KS-2020/00066

Taxor och avgifter för bygg och renovering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny taxa för markupplåtelser gällande bygg och renovering
enligt följande:
Grundavgift 843 kr
Zon 1: 0,65 kr per m²/dygn
Zon 2: 0,55 kr per m²/dygn
Zon 3: 0,4 kr per m²/dygn
att ingen taxa tas ut för den yta som används för byggställningar som
tillåter gång- och cykeltrafik att passera under.
att taxorna räknas upp årligen enligt Statistiska Centralbyråns
konsumentprisindex (KPI) med basmånad oktober 2014 = 314,02 enheter.
att följa upp utfallet avseende upplåtelsetid och intäkt, presenteras i
tekniska nämnden våren 2023.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade i februari 2015 att fastställa ändrade ”Taxor
och avgifter för att hyra offentlig plats”. I december 2019 föreslogs nya
taxor för markupplåtelser men tekniska nämnden beslutade att
återremittera ärendet avseende markupplåtelser för bygg och renovering,
med önskemål om ett tydligare incitament för successiv avetablering,
samt ett krav på framkomlighetsåtgärder där så är möjligt.
Till följd av det stora antal byggarbetsplatser och tillhörande
avstängningar i Umeå, har åtgärder ansetts nödvändiga för att minimera
deras påverkan på trafiken i innerstan. En av dessa åtgärder är en höjning
av taxan för markupplåtelser för byggarbetsplatser, samt
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kostnadsnedsättning vid användandet av byggställningar vilka möjliggör
att gång- och cykeltrafik kan ske obehindrat under ställningarna.
Det nya förslaget innebär ett rättvisare och mer förutsägbart uttagande
av taxor, ökad framkomlighet i trafiken samt tidsbesparing för
handläggare till följd av förenklade taxor.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens protokoll 2021-02-25, § 18.
Underlag för revidering av taxor för bygg och renovering.

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden
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§ 82
Diarienr: KS-2021/00343

Efterskänkning av fast administrativ tillsynsavgift
för serveringstillstånd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte ska debitera fast administrativ
tillsynsavgift avseende 2020 enligt kommunens taxa för verksamhet enligt
alkohollagen.

Beslut
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar
att avslå miljö- och hälsoskyddsnämndens begäran om kostnadstäckning
med hänvisning till kommunstyrelsens ordförandes beslut 2020-03-24.
att den förslagna åtgärden anmäls till kommunstyrelsen i enlighet med
kommunstyrelsens ordförandes beslut 2020-03-24 då den kan komma att
påverka nämndens ekonomiska ställning.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
avslag. Se reservationstext under beslutsordning.

Ärendebeskrivning
För att stödja en bransch som har det tufft under pågående pandemi
föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden följande
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunstyrelsens näringslivsoch arbetsutskott beslutar att miljö- och hälsoskyddsnämnden får full
kostnadstäckning för att kunna efterskänka den del av den årliga
tillsynsavgiften enligt kommunens taxa före verksamhet enligt alkohollagen
som avser fast administrativ tillsynsavgift för år 2020, samt
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att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att miljö- och
hälsoskyddsnämnden inte ska debitera fast administrativ tillsynsavgift
avseende 2020 enligt kommunens taxa för verksamhet enligt alkohollagen.
Stadsledningskontorets förslag
Att avslå miljö- och hälsoskyddsnämndens begäran om kostnadstäckning
med hänvisning till kommunstyrelsens ordförandes beslut 2020-03-24.
Att den förslagna åtgärden anmäls till kommunstyrelsen i enlighet med
kommunstyrelsens ordförandes beslut 2020-03-24 då den kan komma att
påverka nämndens ekonomiska ställning.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2021-0318, § 28.

Beredningsansvariga
Lena Höök Gustafsson
Peter Juneblad

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall till
tjänsteskrivelsens förslag.
Bore Sköld (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag.
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivsoch arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Bore Sköld (V). Eftersom stödet inte riktar sig till en hel bransch utan i
praktiken endast till vissa näringsidkare inom restaurangbranschen
(specifikt dem som serverar alkohol), yrkar vi avslag. Vi menar att om
kommunen ska stödja näringsidkare under pandemin så ska det göra på ett
konkurrensneutralt sätt inom respektive bransch.
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Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) - avslag till förslaget till beslut
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall mot avslag till näringslivs- och arbetsutskottets
förslag. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Reservation
Bores Sköld (V)- Eftersom stödet inte riktar sig till en hel bransch utan i
praktiken endast till vissa näringsidkare inom restaurangbranschen
(specifikt dem som serverar alkohol), yrkar vi avslag. Vi menar att om
kommunen ska stödja näringsidkare under pandemin så ska det göra på ett
konkurrensneutralt sätt inom respektive bransch.
Beslutet ska skickas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 83
Diarienr: KS-2020/00451

Avgift för torghandel och uteserveringar med
anledning av pandemi
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att sätta avgiften för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun
från 1 januari till 30 juni 2021 till noll kronor. Avgiftsbefrielsen innefattar
också nyttjade av vattenyta för restaurangbåtarna. Dock kvarstår
hamnavgift enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa 1999.
att sätta avgiften för torghandel, både fast och tillfällig, på de platser som
upplåtits för ändamålet i Umeå kommun till noll kronor för perioden 1 juni
till 30 juni 2021. Ansökan om torghandelsplats sker i övrigt i enlighet med
de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.
att överlåta till tekniska nämnden att i augusti, om omfattande
restriktioner kvarstår, avgöra om beslutet ska utökas till att gälla hela
året.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att bifalla att-sats 3. Vi menar att
kommunfullmäktige som i övrigt ska underställas detta beslut även bör
besluta om förlängning av denna form av beslut.

Ärendebeskrivning
Konsekvenserna av den rådande pandemin drabbar näringsidkare hårt.
Umeå kommun underlättar i den mån möjligheter finns. Det finns också
möjlighet att bistå genom hyreslättnader på vissa områden som pekats ut
av regeringen. Restaurang- och caféverksamhet samt torghandel finns
med bland de utpekade branscherna. Umeå kommun får in drygt 200 000
kr i månaden för avgifter kopplade till ovanstående.
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens protokoll 2021-02-25, § 17.

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Bore Sköld (V) – Avslag till att-sats 3 i tjänsteskrivelsens förslag.
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens att-sats 1, 2 och 3. Ordföranden
finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens
samtliga tre att-satser.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att bifalla att-sats 3. Vi menar att
kommunfullmäktige som i övrigt ska underställas detta beslut även bör
besluta om förlängning av denna form av beslut.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) - att avslå den tredje att-satsen i förslaget till beslut
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall till Bore Skölds yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivsoch arbetsutskottets förslag.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att bifalla att-sats 3. Vi menar att
kommunfullmäktige som i övrigt ska underställas detta beslut även bör
besluta om förlängning av denna form av beslut.
Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden
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§ 84
Diarienr: KS-2020/00037

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten
Grubbe 9:21 m.fl. inom Klockarbäcken i Umeå
kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen för del av fastigheten Grubbe 9:21 m.fl. inom
Klockarbäcken i Umeå kommun.
att utöka verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten till att
omfatta hela planområdet.
Reservation
Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Reservationstext, se planeringsutskottets beslutsordning

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att förbättra förutsättningarna för handel inom
Klockarbäckens handelsområde. Detta genom att skapa planmässiga
förutsättningar för en ny anslutning från Prästsjörondellen och att utöka
befintligt handelsområde i det trafikorienterade läge som skapas i samband
med ringledens färdigställande, den s.k. Västra länken. Detaljplanen ska
möjliggöra för nya gång- och cykelanslutningar för att öka tillgängligheten
till området. Ett annat syfte med detaljplanen är att utöka Klockarbäckens
handelsområde till att möjliggöra för restaurang, hotell, kontor,
verksamheter, smådjursveterinär och drivmedelsförsäljning. Även att inom
planområdet säkerställa ett grönt ekologiskt stråk i anslutning till
Klockarbäcken och Prästsjöns utlopp, en hållbar dagvattenhantering samt
ett säkerhetsavstånd till väg E12 (Vännäsvägen). Detaljplanen syftar även
till att upphäva delar av detaljplanerna 2480K-P07/318, 2480K-P05/112
och 2480K-P03/180.
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Detaljplanen upprättades av Umeå kommun, Detaljplanering, 15 juni 2016.
Planen har varit föremål för samråd under tiden 20 december 2019 – 24
januari 2020 samt granskning under tiden 24 november 2020 – 8 december
2020. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 8 januari 2020 kl. 18.00 – 20.00
i Stadshuset med möjlighet till att ställa frågor kring planförslaget samt
planprocessen. Av de synpunkter som har inkommit under samråds- och
granskningstiden har en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande
upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering. Av utlåtandet framgår bland
annat att plankartan har justerats där bestämmelsen [GATA1] har ändrats
till [GATA]. Även en del förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen
gällande fastighetsrättsliga frågor, dagvattenhantering samt resonemang
kring bullerpåverkan av närliggande bostäder. Vissa redaktionella ändringar
har även gjorts.
Detaljplanen följer översiktsplanens intentioner. Anledningen varför den
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande beror på att
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och förutsätts utökas till att
omfatta hela planområdet.

Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Handelsutredning
Livsmedelsetablering – konsekvensanalys
Livsmedelsetablering – tilläggsanalys
Trafikutredning
Kompletterande trafikutredningar
Riskbedömning drivmedelsstation
Redovisning av digitaliserade borrpunkter
Dagvattenutredning
Byggnadsnämndens protokoll

Beredningsansvariga
Daniel Lindström, övergripande planering
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Planeringsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Mattias Larsson (C), Mikael Berglund (S), Anders Ågren (M) och Peder
Westerberg (L) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag
Ellen Ström (V) - att minska ytan för livsmedelshandel från 7500kvm till
6000kvm
Propositionsordning som godkänns
Ordförande frågar om planeringsutskottet kan besluta att anta
detaljplanen samt utöka verksamheten för vatten, spillvatten och
dagvatten enligt tjänsteskrivelsens förslag. Planeringsutskottet beslutar
enligt tjänsteskrivelsens förslag.
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag till Ellen Ströms yrkande.
Planeringsutskottet beslutar att avslå yrkandet.
Reservation
Ellen Ström (V) - Jag reserverar mig till förmån för eget yrkande.
Motivering: I ett växande Umeå behövs det mark för möjliggöra nya
arbetsplatser, för att bekämpa arbetslösheten. Vi ser positivt på den
blandning av arbetsplatser som är tänkt att bli inom detaljplanen, där både
kontor och restauranger exempelvis ingår. Även nya platser dit det går att
flytta befintliga drivmedels mackar som idag ligger för nära nuvarande och
kommande bostäder behövs, vilket planen tillgodoser. Då
översiktsplanepaketet som fullmäktige antagit och vårt parti står bakom
pekar ut området för arbetsplatser och verksamhet är vår centrala kritik
emot förslaget till detaljplan gäller mängden livsmedel. Tidigare har
kommunen beslutat om att godkänna 6000kvm livsmedel. Enligt
livsmedelsanalysen är ökningen från 6000kvm livsmedel till 7500kvm inte
en yteffektiv användning av kommunens mark. Handelsytan ökar med 25%
medan omsättningen endast förväntas öka med ~8% samtidigt som det får
en påverkan på befintliga butiker i området. Vänsterpartiet menar att det
finns all anledning att använda den ytan på ett bättre sätt och yrkar därför
på att behålla endast 6000kvm livsmedel.
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Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Ellen Ström (V) - Justera detaljplanen så att den möjliga mängden
livsmedelshandel justeras nedåt från 7500 kvm till de tidigare beslutade
6000 kvm.
Nils Seye Larsen (MP) – 1) återremiss 2) bifall till vänsterpartiets yrkande
Anders Ågren (M) – att ärendet avgörs idag
Hans Lindberg (S) – bifall till planeringsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återemitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer bifall till planeringsutskottets förslag mot bifall till Ellen
Ströms yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets
förslag.
Reservation
Ellen Ström (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande, se
planeringsutskottets beslutsordning ovan.
Beslutet ska skickas till
Detaljplan, Umeå kommun. detaljplanering@umea.se
Detaljplanering expedierar därefter beslutet till
• Sökande
• De med kvarstående synpunkter
• Länsstyrelsen
• VAKIN
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§ 85
Diarienr: KS-2020/00557

Antagande: Detaljplan för fastigheten Anumark
1:20 m. fl. inom Dåvamyran, Umeå kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen för fastigheten Anumark 1:20 m.fl. inom Dåvamyran,
Umeå kommun.
att utöka verksamhetsområdet för vatten till att omfatta hela planområdet.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för en
järnvägsterminal med tillhörande verksamheter i anslutning till Dåva
industriområde. Planen syftar också till att medge en järnvägskoppling till
Norrbotniabanan samt möjliggöra för industrimark med spåranslutning.
Vidare ska planen även säkerställa en godtagbar dagvattenhantering samt
tillskapa acceptabla trafikmiljöer, där riktvärden för industribuller följs.
Detaljplanen upprättades av Umeå kommun, Detaljplanering, 11 maj 2018.
Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och
statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.
Samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande har upprättats av Umeå
kommun, Detaljplanering, där inkomna synpunkter hanterats. Av
redogörelsen och utlåtandet framgår bland annat att dagvattenhantering
och påverkan på Hjåggmarksbäcken varit frågor som reviderats under
arbetets gång, när förutsättningarna för järnvägsterminalen blivit utredda.
För planområdet gäller översiktsplan Fördjupning för Umeå (2018).
Planförslaget följer i sak översiktsplanens intentioner vad gäller
verksamhetsutvecklingen av Dåva företagspark och dess samspel med
kommande etablering av Norrbotniabanan. Antagandet av detaljplanen
överlämnas till kommunfullmäktige med anledning av att detaljplanen
avviker i förhållande till översiktsplanens utpekade verksamhetsområde
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(V7) och att verksamhetsområde för vatten föreslås utökas.
Verksamhetsområdet för endast vatten föreslås utökas för att fastighetens
vattenanslutning då efter en framtida justering, lägesändring och
omräkning ska kunna nyttjas även i framtiden.

Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Miljökonsekvensbeskrivning
Dagvattenutredning
Spillvattenutredning
Geoteknisk utredning
Byggnadsnämndens protokoll

Beredningsansvariga
Daniel Lindström, övergripande planering

Planeringsutskottets beslutsordning
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplanen samt utöka verksamhetsområdet
för vatten.

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
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§ 86
Diarienr: KS-2021/00333

Genomförandeavtal inom detaljplanen Umeå
Anumark 1:20 m.fl
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna genomförandeavtal med Dåva Terminal AB i enlighet med de
villkor som framgår i bifogat gemomförandeavtal.

Ärendebeskrivning
Inom Dåva företagspark planeras för en järnvägsterminal som kommer att
anslutas mot Norrbotniabanan. Inom området kommer även industrimark
att anläggas som kan anslutas med egen industrispårsanlutning.
För att reglera utbyggnaden av området har ett genomförandeavtal tagits
fram. Avtalet reglerar Umeå kommuns respektive Dåva Terminals
åtaganden och finansiella ansvar för utbyggnaden av området.
Dåva Terminal ansvarar för utbyggnad av terminal och infrastruktur i form
av vägar och järnvägsanläggning inom området. Därtill ansvarar Dåva
Terminal för samordning med Vakin och Umeå energi för omläggning av
ledningar till följd av exploateringen inom området.
Mark och exploatering ansvarar för marknadsföring av industrimarken
inom området och försäljningen till externa aktörer.
Totalt sett svarar kommunen för omkring 20 procent av de gemensamma
utbyggnadskostnaderna och Dåva Terminal för 80 procent.
Försäljning av marken sker genom ett separat köpeavtal som godkänns av
näringslivs- och arbetsutskottet enligt fastställd delegation.

Beslutsunderlag
Genomförandeavtal
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Beredningsansvariga
Helen Nilsson, Sara Vikman

Planeringsutskottets beslutsordning
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna genomförandeavtalet.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Sara Vikman, mark och exploatering
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§ 87
Diarienr: KS-2021/00318

Redovisning av motioner 2021, delrapport 1
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av motioner till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Mellan åren 2015 och 2021 har 273 motioner väckts i kommunfullmäktige.
239 (88 %) har hanterats. Det återstår i nuläget 34 motioner som ännu inte
är hanterade i något av kommunstyrelsens utskott. Av de 34 kvarvarande
motionerna är det 7 stycken som inte har hanterats inom föreskriven tid,
ett år.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Summa

Antal inkomna
7
42
32
51
48
40
53
273

Antal kvar
7
20
3
2
0
0
2
34 (12 %)

Beslutsunderlag
Redovisning av motioner 2021.

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson, Olov Häggström

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
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