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Beslutande 

Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande (deltar på distans) 
Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande (deltar på distans) 
Moa Brydsten (S) (deltar på distans) 
Mikael Berglund (S), tjänstgörande ers för Tomas Wennström (S) (deltar på distans) 
Andreas Lundgren (S), tjänstgörande ers för 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) 
Björn Kjellsson (L), tjänstgörande ers för Peder Westerberg (L) (deltar på distans) 
Nils Seye Larsen (MP) (deltar på distans) 
Marcus Bornemisza (SD)(-) (deltar på distans) 
Veronica Kerr (KD) (deltar på distans) 
 

Ej tjänstgörande ersättare (deltar på distans) 

Peter Vigren (S) 

Elmer Eriksson (M) 

Marianne Löfstedt (M) 

Igor Jonsson (M) 

Åsa Bäckström (V) 

Robert Axebro (C) 

Maja Westling (C) 

Christina Sjödin (SD) 

 

Tjänstepersoner 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 
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§ 88 

 

Diarienr: KS-2020/00860 

Bolagsinformation: Umeå kommunföretag AB (UKF) 

samt lägesrapport Coronapandemin 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationerna 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds 

verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 

verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 

utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. Umeå kommunföretags 

bolagsinformation lämnas av vd Fredrik Lundberg. 

 

Fredrik Lundberg lämnar också en kort rapport från dagens samverkans -

konferens med Region Västerbotten och Länsstyrelsen angående nuläget i 

Coronapandemin 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag AB 
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§ 89 

 

Diarienr: KS-2021/00063 

Svar på remiss: Mer mat från Västerbotten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande i enlighet med bifogad skrivelse. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har skickat ut ett förslag till regional 

livsmedelsstrategi för Västerbottens län 2021-2030, Mer mat från 

Västerbotten. Umeå kommun har inbjudits att ge synpunkter. Yttrandet har 

beretts av tjänstepersoner från olika verksamheter i Umeå kommun och 

har samordnats av Umeå kommun Näringsliv. 

 

Umeå kommun välkomnar förslaget till regional livsmedelsstrategi och 

anser överlag att strategin belyser många viktiga delar. Strategin har fått en 

tydligare indelning än tidigare utkast men upplevs fortfarande som ett 

långt och tidskrävande dokument att ta sig igenom.  

 

Strategin beskriver förutsättningarna för ökad produktion och förädling av 

livsmedel i Västerbotten för att nå en ökad självförsörjningsgrad. Umeå 

kommun har högt satta miljö- och klimatmål och ökad självförsörjningsgrad 

av livsmedel är en viktig del. Ju mer vi kan producera och konsumera här, 

desto mindre klimatpåverkan. Ökad självförsörjningsgrad främjar även det 

lokala näringslivet och stärker vår förmåga att hantera eventuella kriser 

orsakade av klimatförändringar och pandemier. Livsmedelsnäringen skapar 

jobb och tillväxt och vi har goda förutsättningar till ökad förädling och 

innovation. 
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Umeå kommun vill med yttrandet särskilt lyfta fram: 

• Den gemensamma strategin ska vara ett avstamp till ett ökat regionalt 

ledarskap. Övergripande samordning av frågor som rör exempelvis 

kompetensbehov, regelförenklingar och finansieringslösningar behövs i 

Västerbotten. Utpekade ansvar hos de regionala aktörerna är ett steg 

på vägen, men arbetet måste också tydligt resurssättas. 

• Strategins målbilder är väldigt generella och svåra att följa upp då 

indikatorer saknas. Det vore intressant med en beskrivning och en 

jämförelse av nuläget för målbilderna. Är vi på god väg, hur ser gapet 

mellan nuläget och målen ut?  

• Umeå kommun har ett lokalt miljömål om att öka ekologiska livsmedel 
och detta finns även i den nationella livsmedelsstrategin.  
Förutsättningarna för ekologiskt jordbruk i Västerbotten lyfts i ett 

separat avsnitt i strategin men behöver lyftas på fler ställen. 

• Strategin behöver tydliggöra hur Västerbotten tar sig an den 
konfliktfyllda frågan om hur en hållbar jordbruksverksamhet i länet kan 
se ut i framtiden, anpassad till såväl biologisk mångfald och 
lokalproducerat som klimatförändringar och klimatomställning. 

• För att klara av livsmedelsförsörjning i krissituationer måste frågan om 
regionala eller nationella beredskapslager hanteras av regional nivå. 
Kommunal planering kan genomföras först då vi har beredskapslager på 
plats och en lagstiftning som styr upp kommunernas mandat för 
distribution av livsnödvändiga varor under kris och krig. Detta behöver 
tydliggöras i strategin. 

• I avsnittet om kompetensförsörjning inom branschen bör strategin 
beskriva utmaningen tydligare, inte minst kopplat till 
jämställdhet/inkludering, och vikten av att höja attraktiviteten för 
utbildningar. 

 

Sammanfattning av remissen 

Arbetet med livsmedelsstrategin har samordnats av Region Västerbotten 

tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten.  

Strategin föreslår fyra strategiska områden: 

1. Mat för framtida generationer 
2. Hållbar produktion och försörjning 
3. Företagens villkor, förutsättningar och verklighet 
4. Forskning, innovation och kunskap 

 

För varje strategiskt område anges målbilder och beskrivningar av 

Västerbottens nulägen, utmaningar, möjligheter och potentialer.  
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Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande från Umeå kommun 

Region Västerbottens förslag till regional livsmedelsstrategi 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin, Katarina Radloff, Marlene Olsson, Jennie Bergvall-Kalén, 

Cathrin Backman-Löfgren 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) med instämmande av Mattias Larsson (C) – 
Ändringsyrkande på sid 2 i förslaget till yttrande att meningarna kopplade 
till ekologiska livsmedel utgår, såväl under rubriken ”Mer 
Västerbottensmat på tallriken” som ”Mer närproducerat i de offentliga 
köken”.  
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Avslag mot bifall till Ågrens m.fl. ändringsyrkande. Ordföranden finner att 

utskottet avslår ändringsyrkandet. 

 

Reservation 

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

ändringsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Ågren (M) med instämmande av Veronica Kerr (KD), Mattias 

Larsson (C) och Björn Kjellsson (L) - Ändringsyrkande på sid 2 i förslaget till 

yttrande att meningarna kopplade till ekologiska livsmedel utgår, såväl 

under rubriken ”Mer Västerbottensmat på tallriken” som ”Mer 

närproducerat i de offentliga köken”. 

Veronica Kerr (KD) med instämmande av Mattias Larsson (C) och Björn 

Kjellsson (L) – Kristdemokraterna ser positivt på att livsmedelsstrategin 

lyfter viktiga frågor som klimat och hållbarhet, beredskap, högre 
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självförsörjningsgrad och fler arbetstillfällen. Umeå kommuns yttrande 

över strategin belyser viktiga förbättringsområden, men vi vill se ytterligare 

några förändringar. Kristdemokraterna yrkar på följande förändringar:  

 

1) Förslaget till strategi är för fokuserad på att informera läsare med lite 

förkunskaper. Eftersom dokumentet främst är till för kommunala och 

regionala tjänstemän samt personer som arbetar inom jordbruk bör fokus 

istället ligga på att göra en tydlig strategisk beskrivning kring hur målen kan 

uppnås.  

2) Livsmedelsstrategin fokuserar främst på större jordbruk och glömmer 

bort de mindre, livskraftiga jordbruken. Vi ser ett värde med att det finns 

både små och stora lantbruk för att säkerställa en hållbar 

livsmedelsproduktion.  

3) Under rubriken Företagens villkor, förutsättningar och verklighet ligger 

fokus på att fler växande företag ska våga satsa på Västerbotten. Vi menar 

att även små företag bör inkluderas här eftersom företag är någonting 

positivt. Dessutom minskar sårbarheten ifall ett stort företag går i konkurs 

om småföretagen finns tillgängliga.  

4) Primärproduktionstabellen i strategin är otydlig och svår att avläsa. I 

vissa rutor är det mycket text och i andra saknas uppgifter. Dessutom 

namnges flera företag tidigare i strategin, men i primärproduktionen 

namnges ingen förutom Strömdahla slakteri. Stryk Strömdahla eller skriv ut 

de övriga. 

 

Anders Ågren (M) – bifall till Veronica Kerrs yrkande 2 och 3 

 

Nils Seye Larsen (MP) – 1) Ändringsyrkande under kapitel 3 sidan 4: 

Här kan även riskerna med sämre kommunikationer till och från regionen 

lyftas fram. Även eftersatta och bristfälliga kommunikationer inom 

regionen utgör en risk för livsmedelsproduktion och försäljning. Sämre 

flygförbindelser kan utgöra en risk för avel och artificiell insemination 

 

2) bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag samt Veronica Kerrs 

yrkande 2 och 3 

Bore Sköld (V) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

 

Ordförande ställer avslag mot bifall till Anders Ågrens m fl 

ändringsyrkande. Kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till Veronica Kerrs yrkanden. 

Kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till Nils Seye Larsens yrkande. 

Kommunstyrelsen avslår förslaget. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten: regionalutveckling@regionvasterbotten.se 

 

 

 

  

mailto:regionalutveckling@regionvasterbotten.se
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§ 90 

 

Diarienr: KS-2021/00135 

Svar på remiss av promemoria Ordning och reda på 

avfallet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remissen enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag 

till yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått en remiss av promemoria Ordning och reda på 

avfallet. Syftet med promemorian är att förbättra avfallshanteringen och 

att alla led i en illegal hantering ska vara sanktionerade på ett tydligt sätt.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2021-03-18 lämnat följande 

synpunkter, se bifogat yttrande. 

 

Ärendebeskrivning 

De nya regeländringar som föreslås är i korthet: 

• Avfall ska inte kunna lagras längre tid än vad som är motiverat. 
• Anmälnings- och tillståndsplikt ändras så att det tydligare framgår 

vilka avfallsslag som kan hanteras genom en anmälan respektive 

tillstånd gällandemekanisk bearbetning och sortering av icke-farligt 

avfall och lagring av icke-farligt avfall. 

• Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt föreslås för vissa icke 
förorenade schaktmassor och andra naturligt förekommande 
material som ska användas igen i anslutning till samma plats. 

• Anmälan om behandling av avfall ska innehålla uppgifter om de 
mängder avfall som ska lagras inför och efter behandlingen. 

• Föreläggande om försiktighetsmåttmed anledning av en sådan 
anmälan ska innehålla motsvarande uppgifter. 

• Krav på ekonomisk säkerhet ska kunna ställas på 
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anmälningspliktiga verksamheter. 

• Ändring i bestämmelsen om skyldighet för tillsynsmyndigheten att 
anmäla misstankar om brott. Överträdelse mot miljöbalken ska 

hanteras skyndsamt och så snart det finns anledning att anta att ett 

brott har begåtts. 

• Utvidgning av befintlig straffbestämmelse som innebär att straff 
ska kunna utdömas när någon lämnar ifrån sig avfall till någon som 

inte har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för 

avfallshanteringen. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2021-03-18, § 30. 

Remissen. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljödepartementet senast 14/5. 
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§ 91 

 

Diarienr: KS-2021/00149 

Svar på remiss: SOU 2020:79 delbetänkandet 

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva 

åtgärder och det skollagsreglerade området 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och 

jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Regeringen har Utredningen om vissa frågor i 

diskrimineringslagen framkommit med ett delbetänkande, Effektivare 

tillsyn över diskrimineringslagen. Utredningens första del handlar om att 

analysera nuvarande bestämmelser om tillsyn i diskrimineringslagen (DL). 

Utifrån analysen lämnas förslag som kan säkerställa att DL:s bestämmelser 

om aktiva åtgärder följs. Den andra delen av uppdraget innebär att 

utredningen analyserar hur tillsynen över bestämmelserna i DL när det 

gäller det skollagsreglerade området i sin helhet kan flyttas från 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) till Statens skolinspektion 

(Skolinspektionen). Utgångspunkten är således att en överflyttning ska ske. 

Umeå kommun bereds möjlighet att avge synpunkter på förslagen och 

materialet i betänkandet. 

Yttrande (gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 

Umeå kommun vill inledningsvis understryka betydelsen av ändamålsenliga 

åtgärder för en effektivare efterlevnad av lagen och vikten av en översyn 

och analys av detta. Precis som det framgår i direktivet är det angeläget att 

aktiva åtgärder följs upp för att vara effektiva medel för att nå lika 

rättigheter inom såväl arbetslivsområdet som utbildningsområdet. Inte 

minst därför gör Umeå kommun samma bedömning som utredningen att 

uttrycket ”att förmå enskilda individer att frivilligt följa lagen” ska utgå. 
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Utredningen belyser efterfrågan av stödmaterial trots att det redan idag 

finns information, checklistor och annat material på DO:s webbplats och 

arbetstagarorganisationer. Ett medskick Umeå kommun vill göra är att ett 

väl utarbetat stödmaterial kring arbetet med de sju 

diskrimineringsgrunderna skulle underlätta för skolorna att på ett 

verkningsfullt sätt arbeta med dessa frågor och ställer sig således bakom 

det som utredningen konstaterat, behovet av ett ökat stöd kring vad lagen 

konkret innebär. 

 

Umeå kommun anser i enlighet med delbetänkandet att tillsynen över 

skollagsrelaterade bestämmelserna i DL med fördel kan göras av 

Skolinspektionen. För att underlätta detta uppdrag har Umeå kommun 

önskemål om att Skolinspektionen reviderar sina elevenkäter för att följa 

upp diskrimineringsgrunderna och elevernas upplevelse av dessa. Detta 

gäller såväl elev- föräldra- som personalenkäter. Det skulle vara ett 

värdefullt verktyg för rektor och huvudmän då många skolor följer 

Skolinspektionens enkäter vilket möjliggör nationella jämförelser och är en 

viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Yttrande (jämställdhetsutskottet)  

Umeå kommun vill inledningsvis understryka betydelsen av ändamålsenliga 

åtgärder för en effektivare efterlevnad av lagen och vikten av en översyn 

och analys av detta. Precis som det framgår i direktivet är det angeläget att 

aktiva åtgärder följs upp för att vara effektiva medel för att nå lika 

rättigheter inom såväl arbetslivsområdet som utbildningsområdet. Inte 

minst därför gör Umeå kommun samma bedömning som utredningen att 

uttrycket ”att förmå enskilda individer att frivilligt följa lagen” ska utgå. 

 

Utredningen belyser efterfrågan av stödmaterial trots att det redan idag 

finns information, checklistor och annat material på DO:s webbplats och 

arbetstagarorganisationer. Där ser Umeå kommun positivt på utredningens 

förslag om ett bemyndigande av DO, samt Skolverket för det 

skollagsreglerade området, att kunna förtydliga och fylla ut de 

övergripande bestämmelserna i lagen genom rätten att meddela 

föreskrifter avseende reglerna om aktiva åtgärder. 
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Syftet med en överflyttning av tillsynsansvaret från DO till Skolinspektionen 

är enligt direktiven att effektivisera tillsynen och öka regelefterlevnaden. 

Barn och elever skulle därmed få ett förbättrat skydd mot diskriminering, 

då en och samma myndighet har tillsyn och talerätt avseende såväl 

diskriminering som kränkande behandling. Umeå kommun välkomnar detta 

och delar utredningens bild av att det idag är otillfredsställande att det är 

svårare att bedriva tillsyn eller att få ersättning för diskriminering i 

allmänhet än för kränkande behandling inom det skollagsreglerade 

området, trots att diskriminering ofta bottnar i strukturella orättvisor och 

det förtryck som vissa grupper kan utsättas för. 

Beslutsunderlag 

Remissen. 

GVN 2021-03-24, § 37 

JUSK 2021-04-15 (kompletteras inför KS). 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 3/5. 
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§ 92 

 

Diarienr: KS-2021/00236 

Svar på remiss: Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd, SOU2020:78 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att avge yttrande enligt bifogad tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Miljödepartementet har gett möjlighet till bland annat samtliga 

länsstyrelser, de flesta regioner och ett flertal kommuner, att lämna 

synpunkter på remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 

strandskydd, SOU2020:78. Umeå kommun ingår ej som formell 

remissinstans men vill ändå lämna synpunkter. Remissunderlaget är ett 

betänkande av Utredningen om översyn av strandskyddet.  

 

Utredarens uppdrag består i att föreslå författningsändringar och andra 

åtgärder som, enligt direktiven, ska medföra att strandskyddet görs om i 

grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 

tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet 

och exploateringstryck. Det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i 

landsbygdsområden. Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra 

förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet, främst för 

småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt 

exploateringstryck. Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka 

strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 

tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. Av 

utredningsdirektivet framgår också att det lokala inflytandet ska öka. 

 

Förslag till yttrande har tagits fram i samverkan mellan Övergripande  

planering, Miljö- och hälsoskydd samt Stadsarkitekt. Delar av 

beredningsgruppen har deltagit vid SKR:s seminarium om remissen. Vidare 
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har avstämning och samtal skett med handläggare från Örnsköldsviks 

kommun och Byggföretagen Västerbotten.   

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande 

Missiv 

Betänkande av Utredningen om översyn av strandskyddet: Tillgängliga 

stränder – ett mer differentierat strandskydd, SOU2020:78.  

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström 

Tomas Strömberg 

Doris Grellman 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Miljödepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se. Se missiv.  

 

 

 

  

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se
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§ 93 

 

Diarienr: KS-2021/00419 

Umeåregionens yttrande: Tillgängliga stränder – ett 

mer differentierat strandskydd, SOU2020:78 

Beslut 

Janet Ågren (S), planeringsutskottets ordförande föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar 

 

att Umeå kommun ställer sig bakom Umeåregionens gemensamt 

framtagna yttrande ”Umeåregionens synpunkter på ”Tillgängliga stränder 

– ett mer differentierat strandskydd’ ”. 

Ärendebeskrivning 

På grund av tidsskäl hinner inte planeringsutskottet lyfta ärendet varpå 

ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovan. 

 

Den 4 juli 2019 uppdrog regeringen Miljödepartementet att ge en särskild 

utredare i uppdrag att se över strandskyddet. Uppdraget har varit att 

föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför en ökad 

differentiering av strandskyddet i syfte att öka möjligheterna att bygga 

strandnära i landsbygdsområden. Umeåregionrådet beslutade vid URR-

möte den 25 februari 2021 att det ska tas fram ett gemensamt yttrande 

från Umeåregionen över betänkande ’Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd’. Umeåregionrådet konstaterade att 

regelförändringar som medför att det blir lättare att bygga strandnära i 

Umeåregionens landsbygder är mycket viktiga för utvecklingen i vår region 

och i norra Sverige. Kommunchefsgruppen uppdrogs hantera frågan om 

gemensamt yttrande från Umeåregionens kommuner. En arbetsgrupp 

bestående av tjänstepersoner från respektive kommun utsågs av 

kommunchefsgruppen. Arbetsgruppen har gemensamt tagit fram ett 

förslag till yttrande. Se bilaga. Yttrandet ska inlämnas till 

miljödepartementet senast den 3 maj 2021. Umeåregionens kansli föreslår 

mot bakgrund av detta att samtliga kommuner inom Umeåregionen ställer 
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sig bakom det gemensamt framtagna yttrandet ”Umeåregionens 

synpunkter på ’Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd’”. 

Protokollsutdrag, eller annan dokumentation av kommunernas beslut, 

skickas till Umeåregionens kansli senast den 30 april 2021. Umeåregionens 

kansli tillser att det gemensamma yttrandet inlämnas till 

Miljödepartementet, under förutsättning att Umeåregionens kommuner 

ställer sig bakom yttrandet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga Umeåregionens synpunkter på Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

Beslutet ska skickas till 
Lisa Andersson Lindberg Kanslichef, Umeåregionens kansli 
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§ 94 
Diarienr: KS-2021/00173 

Svar på skrivelse Äldrevänlig stad 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar enligt bifogad tjänsteskrivelse.  

Ärendebeskrivning 

PRO Umeå Samorganisation har inkommit med en skrivelse för att 
efterhöra hur beslutande organ i Umeå kommun agerar för att nå 
målsättningen Äldrevänlig stad och hänvisar till en guide av World Health 
Organization (WHO).  
 
Nätverket Global Network for Age-friendly Cities and Communities 
(GNAFCC) har tagit fram en guide med åtgärder och rekommendationer för 
offentliga aktörer fördelade på åtta fokusområden. Umeå kommun ingår 
inte i WHO:s nätverk GNAFCC. Utifrån de mål och strategier som är 
beslutade samt de åtgärder som är genomförda, pågående och planerade 
är den samlade bedömningen att Umeå kommun täcker stora delar av de 
rekommendationer som ges i vägledningen. Svaret har tagits fram i 
samverkan mellan Individ- och familjenämnden, Äldrenämnden, Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden 
och Övergripande planering.  

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns svar på skrivelse 

PRO Umeå Samorganisations skrivelse 

Beredningsansvariga 

Emil Sandström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
PRO Umeå Samorganisation genom Christer Hansson 

  



Sida 19 av 24 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 95 
Diarienr: KS-2021/00033 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 

2021-04-27 

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 

Personal- och organisationsfrågor, mars 2021 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Anneli Holmlund, utbildningsförvaltningen 
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§ 96 
Diarienr: KS-2015/00974 

Motion 48/2015: Policy mot rasism och 

främlingsfientlighet; Nasser Mosleh (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 

att anse Motion 48/2015: Policy mot rasism och främlingsfientlighet 

besvarad. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 

yrkar Nasser Mosleh, (MP) att Umeå kommun beslutar utarbeta en aktiv 

policy mot rasism och främlingsfientliga krafter.  

 

Arbete mot rasism och främlingsfientlighet pågår inom en rad olika 

verksamheter. Diskrimineringslagen ställer krav på arbete med aktiva 

åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande 

för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och 

möjligheter. Inom förskolan och skolan ska aktiva åtgärder förebygga 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell 

och strukturell nivå. Arbetet med aktiva åtgärder handlar alltså inte om att 

åtgärda problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att 

förebygga att barn och elever diskrimineras eller på annat sätt får 

begränsade möjligheter. Varje skola ska enligt skollagen årligen upprätta en 

plan mot kränkande behandling. Den av Umeå kommunfullmäktige 

beslutade Integrationsstrategin visar på att om Umeå ska nå sitt tillväxtmål 

om 200 000 invånare senast 2050 så är invandring en möjlighet som kan 

vara avgörande för att nå detta övergripande mål. Att vara en attraktiv 

kommun med goda livsvillkor krävs att alla medborgare känner sig trygga 

och respekterade. Alla former av rasism och främlingsfientlighet ska 

bemötas och motsägas.  

 

Umeå kommuns gemensamma verksamhetsidé lyder: "Med gemensamma 

krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Vi bidrar till välfärd för alla och ger 
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goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur. Ett gott liv innebär 

frihet från kränkningar och i utbildningsmaterialet kopplat till Umeå 

kommuns värdegrund MÖTS (medborgarnytta, öppenhet, tillit, ständiga 

förbättringar) finns möjlighet att öka kunskapen och öva på att bemöta 

främlingsfientliga och rasistiska åsikter.  

 

I skolans läroplan står att: Skolan ska främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och 

utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla 

sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

 

2015 inlämnades en motion om en policy mot främlingsfientlighet och 

rasism. Denna återremitterades med motivet att samla pågående arbete 

mot rasism och motionens yrkanden samt lägga till handlingsplan och 

tidplan. Sedan återremittering har en strategi för integration antagits och 

kommissionen för social hållbarhet arbetar för ökad samverkan och 

samordning i frågor som rör barns uppväxtvillkor, boende och 

bebyggelsemiljö och arbete och försörjning. Arbete med social hållbarhet 

inkluderar självklart arbete för att motverka rasism och 

främlingsfientlighet. Inom ramen för dessa arbeten, de tidigare nämnda 

arbete som pågår samt förslag till antagande av policy mot rasism och 

främlingsfientlighet anses motionen vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion 48/2015 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017 §111 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson, övergripande planering 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att anse 

motionen besvarad). 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären  
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§ 97 
Diarienr: KS-2019/00913 

Motion 30/2019: Umeå kommun skall begära att 

skolinspektionen stänger förskolan Bilaal nu; Maria 

Nilsson, Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm-Ejlefall; (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att i enlighet med för- och grundskolenämndens yttrande avslå motion 

30/2019: Umeå kommun skall begära att skolinspektionen stänger 

förskolan Bilaal nu.   

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2019 

yrkar Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm-Ejlefall (SD): 

• att Umeå kommun begär att skolinspektionen stänger förskolan Bilaal 

• att Umeå kommun arbetar för borttagande av personer som sprider 
anti- demokratiska budskap i skolan 

• att Umeå kommun senare tar hänsyn till Skolverkets pågående översyn 
av religiösa friskolor 

 

För- och grundskolenämnden föreslår i sitt yttrande att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion 30/2019: Umeå kommun skall begära att skolinspektionen stänger 

förskolan Bilaal nu 

Yttrande för- och grundskolenämnden 2020 §18 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström, stadsledningskontoret 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – att motionens att-sats 2 och 3 anses besvarade och att 
motionens att-sats 1 avslås.  
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Anders Ågrens (M) förslag. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

om att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Anders Ågren (M) – att motionens att-sats 2 och 3 anses besvarade och att 
motionens att-sats 1 avslås.  
Moa Brydsten (S) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen). 
 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Anders Ågrens yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 

motionärerna   
 

 

 

 


