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Övriga deltagare 

Ewa Miller (M), ordf kommunrevisionen 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB 
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§ 154 
Diarienr: KS-2020/00044 

Justering och fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till justerare av dagens protokoll utse Moa Brydsten (S) och Anders 

Ågren (M) 

 

att justering äger rum måndag 7 september kl. 15 på nämndskansliet i 

stadshuset 

 

att lägga till ärendet Fyllnadsval: ersättare i kommunstyrelsen Birgitta 

Palm-Ejlefall (SD) och att därefter att fastställa dagordning för mötet.
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§ 155 
Diarienr: KS-2017/00548 

Grunder för överklagan av miljödomstolens beslut 

angående detaljplan för Täfteå 10:161 del av 5:19, 

5:31 och 10:64 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överklaga ovanstående dom med stöd av de grunder som redovisas i 

föreslagna yttrande 

 

samt uppdra till kommunjuristerna att föra talan i målet fortsättningsvis. 

Ärendebeskrivning 

Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens beslut att anta 

ovanstående plan, undertecknad har genom fullmakt överklagat beslutet 

till Mark- och miljööverdomstolen och begärt anstånd med inkommande av 

grunderna då fullmäktige bör få ta ställning till dessa. 

Beslutsunderlag 

Förslag till grunder för överklagandet 

Mark- och miljödomstolens dom 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

Clara Ganslandt 

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslutsordning 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Nils Seye Larsen (MP) – avslag till planeringsutskottets förslag 

Hans Lindberg (S) – bifall till planeringsutskottets förslag 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall mot avslag till planeringsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Mikael Berglund, Jan Hägglund, Ulrik 
Berg och Elin Söderberg. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Mikael Berglund (S), Ulrik Berg (M), Bore Sköld (V) och 
Jan Hägglund (AP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Elin Söderberg (MP) – Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Mark- och miljödomstolen i Umeå   
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§ 156 
Diarienr: KS-2020/00517 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för 

Överboda 3:56 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utöka verksamhetsområde för vatten och spill att omfatta delar av 

fastigheten Överboda 3:56 enligt bifogad kartbild. 

Ärendebeskrivning 

År 1978 antog Umeå kommunfullmäktige byggnadsplan 2480K-P188/1978 

för Umeå kommuns fastighet Överboda 3:56. Syftet med byggnadsplanen 

är att tillåta bostäder och småindustri.  

 

Småindustriområdet i byns östra del är nu aktuellt för företagsetableringar. 

Området är delvis utbyggt med två fastigheter, resterande cirka 30 000 

kvm är i dagsläget obebyggt. De två bebyggda fastigheterna ingår i 

verksamhetsområde för VA och det gör även det intilliggande 

bostadsområdet.  

 

Mark och exploatering avser att påbörja markförsäljning inom 

småindustriområdet under 2021 men innan försäljning ska området 

anslutas med teknisk infrastruktur. Enligt byggnadsplan 2480K-P188/1978 

ska hela området anslutas till det kommunala VA-nätet, men det har inte 

fattats något beslut i kommunfullmäktige om att införliva området i sin 

helhet i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Om 

småindustriområdet införlivas i verksamhetsområde innebär det att 

kommande fastighetsägare har rätt att få allmän VA-ledning fram till 

fastighetsgräns, s.k. förbindelsepunkt och kommunen ansvarar för vatten 

och spillvattenförsörjning. Det innebär också att Vakin som VA-huvudman 

kan delta i den tekniska utbyggnaden som ska starta under 2020. 

 

Överboda är utpekad i Umeå kommuns utvecklingsstrategi för vatten och 

avlopp där verksamhetsområde för VA föreslås utvidgas för tillkommande 
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bebyggelse. Exploateringen inom området skapar 6-8 industritomter i 

varierande storlekar vilka tillsammans med angränsande industrifastigheter 

och bostäder bedöms utgör ett större sammanhang av sammanhållen 

bebyggelse. Det bör därför föreligga ett behov av att tillkommande 

bebyggelse ska ingå i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Dock 

förhåller sig VA-huvudmannen till hushållsnormen och utgår ifrån att 

förbrukningen, både kvantitativt och kvalitativt, inte avsevärt skiljer sig från 

ett ”normalt” hushålls användning. 

 

Småindustriområdet kommer anslutas med väg som ska förvaltas av en 

gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningen ska också ansvara 

för att omhänderta de diken dit dagvatten ska ledas från respektive 

fastighet. Samfällighetsföreningen ska utgöras av blivande fastighetsägare 

inom området. Därför är det inte aktuellt att utvidga verksamhetsområde 

för dagvatten. Anslutningen av tillkommande bebyggelse till 

verksamhetsområde för vatten och spill bedöms av Vakin vara tekniskt 

genomförbart och ekonomiskt rimligt. Det finns kapacitet för föreslagen 

exploatering inom befintligt VA-nät. Dock finns en risk i att det kan ta lång 

tid innan intäkterna från anslutningsavgiften täcker kostnaden för 

utbyggnaden av den tekniska infrastrukturen och projektet blir ekonomiskt 

framtungt.  

Beslutsunderlag 

Karta geografisk utbredning 

Gällande detaljplan ”Överboda byggnadsplan 2480K-P188/1978” 

Beredningsansvariga 

Hanna Jonsson, övergripande planering 

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslutsordning 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund 
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Yrkanden 
Mikael Berglund (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Vakin 

Mark och exploatering  
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§ 157 
Diarienr: KS-2016/00014 

Revidering av bolagsordning för Umeå Hamn AB  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera bolagsordning för Umeå Hamn AB där Umeå Kommunföretag 

AB, UKF, är 100%-ig ägare och ersätter INAB i samtliga ägarfrågor enligt 

bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommunföretag AB, UKF, bildade en ny hamnkoncern vid årsskiftet 

2019/2020. Då förvärvade UKF samtliga aktier i Umeå Hamn AB från INAB. 

Bolagsordningen justeras så att UKF ersätter INAB i samtliga ägarfrågor. 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Umeå Hamn AB. 

Styrelseprotokoll nr 231 UKF 2020-02-03 p 4:6. 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Umeå kommunföretags förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag AB  
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§ 158 
Diarienr: KS-2016/00014 

Revidering av bolagsordning för Umeå Biotech 

Incubator AB (UBI) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera bolagsordning för Umeå Biotech Incubator AB så att kallelse 

till bolagsstämman även ska kunna ske elektroniskt och att antalet 

styrelseledamöter justeras från 5 st. till 5-7 st. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Biotech Incubator AB (UBI) är en inkubator som ägs av Umeå 
universitet Holding AB (tidigare Uminova Holding AB), Umeå 
Kommunföretag AB, Region Västerbotten samt SLU Holding AB. 
 
Ägarandelarna i bolaget är fördelat enligt nedan: 
• Umeå universitet Holding AB (UMUH), 50,3 % 
• Umeå Kommunföretag AB, 25,16 % 
• Region Västerbotten, 16,08 % 
• SLU Holding AB, 8,46 % 
 
Ägarna har tillsammans uppdaterat nya ägardirektiv och till detta krävs 
även att bolagsordningen ändras vad gäller att; 
• kallelse till stämman kan ske elektroniskt 
• antalet ledamöter i styrelsen ändras från 5 till 5-7 ledamöter då de tre 

största ägarna önskar styrelseplatser. 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll nr 235 Umeå Kommunföretag AB. 2020-06-08. 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Umeå kommunföretags förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag   
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§ 159 
Diarienr: KS-2019/00870 

Motion 29/2019: Kvinno- och Tjejjouren behöver 

ett långsiktigt Idéburet Offentligt Partnerskap; 

Ulrika Edman (V) och Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 29/2019: Kvinno- och Tjejjouren behöver ett långsiktigt 

Idéburet Offentligt Partnerskap besvarad enligt individ- och 

familjenämndens yttrande. 

 

Reservation 

Ulrika Edman, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-11-25 yrkar Ulrika Edman (V) 

och Gudrun Nordborg (V): 

 

att Umeå kommun skyndsamt arbetar fram ett avtal om Idéburet Offentligt 

Partnerskap med Kvinno- och tjejjouren i Umeå, som sträcker sig över 

minst fem år. 

 

Individ- och familjenämnden har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad i enlighet med deras 

yttrande. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens protokoll 2020-06-24, § 113. 

 

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

motionen besvarad). 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – bifall till motionen 

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

anse motionen besvarad. 

 

Propositionsordning som godkänns 

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

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen besvarad enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Ulrika Edman och Andreas Lundgren. 
 
Yrkanden 
Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen. 
Andreas Lundgren (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) mot 
Edmans förslag om bifall till motionen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad. 
 
Reservation 
Ulrika Edman, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden   
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§ 160 
Diarienr: KS-2020/00292 

Motion 2/2020: Östvästlig supercykelväg i Umeå; 

Åsa Bäckström (V), Nils Seye Larsen (MP), Ulrika 

Edman (V) och Mariam Salem (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 2/2020: Östvästlig supercykelväg i Umeå enligt tekniska 

nämndens yttrande (att arbetet redan pågår i enlighet med 

cykeltrafikprogrammet). 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-03-30 yrkar Åsa Bäckström 

(V), Nils Seye Larsen (MP), Ulrika Edman (V) och Mariam Salem (MP) att 

Umeå kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att undersöka 

möjligheterna till en supercykelväg i öst-västlig riktning genom centrala 

stan. Tekniska nämnden har yttrat sig och föreslår att motionen avslås (se 

protokollsutdrag). 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2020-06-17, § 63. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman – Bifall till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot Edmans förslag 

om att bifalla motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 
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Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) – bifall till 

motionen 

 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen (MP)  

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Nils Seye Larsen, Ulrika Edman, Lena Karlsson Engman, 
Peder Westerberg, Anna-Karin Sjölander, Jan-Olov Carlsson, Jan Hägglund, 
Janet Ågren och Mattias Larsson.  
 
Yrkanden 
Nils Seye Larsen (MP), Ulrika Edman (V) och Jan-Olov Carlsson (V) – Bifall 
till motionen. 
 
Lena Karlsson Engman (S), Peder Westerberg (L), Anna-Karin Sjölander 
(C), Jan Hägglund (AP), Janet Ågren (S) och Mattias Larsson (C) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot Larsens m.fl. 
förslag om att bifalla motionen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 

Motionärerna 

Tekniska nämnden   
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§ 161 
Diarienr: KS-2020/00299 

Motion 4/2020: Nya regler för språktolk; Maria 

Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionens första att-sats och att den andra att-satsen anses 

besvarad i enlighet med yttrande från individ- och familjenämnden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-05-25 yrkar Maria Nilsson 

(SD): 

att den som bott i Sverige i fyra år eller mer får bekosta språktolktjänst 

själv. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall den med tolkbehov på 

grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga 

att lära sig det svenska språket eller tappat sina språkkunskaper. 

 

att telefon/videotolk används i största möjliga mån. 

 

Individ- och familjenämnden har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats och att den andra att-

satsen anses besvarad. 

 

Individ- och familjenämndens yttrande 

Förslagen i motionen syftar bland annat till att minska samhällets 

kostnader för språktolkar. Det första yrkandet handlar om hur generöst 

regelverket kring språktolkning ska vara. Individ- och familjenämnden 

bedömer att en tidsbegränsning av skattefinansierade språktolktjänster 

varken är lämpligt eller möjligt. Socialtjänsten är beroende av språktolkar i 

sitt dagliga arbete för att kunna möta brukare/klienter som inte behärskar 

svenska. Tillgång till en kompetent språktolk är en demokratisk rättighet 

och en förutsättning för allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service 

och omsorg. Rätten till språktolk regleras i förvaltningslagen. I 

förvaltningslagen 13§ står det att en myndighet ska använda tolk och se till 
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att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta 

till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte 

behärskar svenska. Precis som det framkommer i motionen finns det 

många fördelar med telefon- och videotolkning. Redan idag är 

telefontolkning det alternativ socialtjänsten i Umeå huvudsakligen 

använder sig av när språktolk anlitas. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2020-06-24, § 111. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att avslå 

motionens första att-sats och att den andra att-satsen anses besvarad. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – avslag till motionen 

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

avslå motionens första att-sats och att den andra att-satsen anses 

besvarad. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till första att-satsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå första att-satsen. Därefter ställer 

ordföranden besvarande mot avslag till andra att-satsen. Kommunstyrelsen 

beslutar att anse andra att-satsen besvarad. Därmed beslutar 

kommunstyrelsen enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Lars-Arne Ivert, Hans Lindberg, Anders Ågren, Veronica 
Kerr, Andreas Lundgren, Björn Kjellsson, Jan Hägglund, Anna-Karin 
Sjölander, Nils Seye Larsen och Nasteho Lander. 
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Yrkanden 
Lars-Arne Ivert (SD) – Bifall till motionen. 
 
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD), Andreas 
Lundgren (S), Björn Kjellsson (L), Jan Hägglund (AP), Anna-Karin Sjölander 
(C), Nils Seye Larsen (MP) och Nasteho Lander (V) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionens första att-sats och att den 
andra att-satsen anses besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionens första att-sats och att 

den andra att-satsen anses besvarad) mot Iverts förslag om att bifalla 

motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden   
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§ 162 
Diarienr: KS-2020/00348 

Motion 7/2020: Garanterad kontakt med 

elevhälsan inom 24 timmar; Anders Norqvist (L)  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 7/2020: Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 

timmar enligt för- och grundskolenämndens och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens yttranden. 

 

Reservation 

Anders Norqvist, för Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-05-25 yrkar Anders Norqvist 
(L) att Umeå kommun inför en elevhälsogaranti i grundskolan och 
gymnasiet som garanterar elever en kontakt med elevhälsan inom 24 
timmar. 
 
För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen (se respektive protokollsutdrag).  

Beslutsunderlag 
Motionen. 
För- och grundskolenämndens protokoll 2020-06-18, § 54. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2020-06-17, § 47. 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall 
till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot Westerbergs 
med fleras förslag om bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att 
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att avslå 
motionen. 
 

Reservation 
Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förlag om att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 
Peder Westerberg (L), Veronica Kerr (KD) 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 att avslå motionen. Votering begärs. 
 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen 

 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S) x   

Anders Ågren (M)  x  

Janet Ågren (S) x   

Moa Brydsten (S) x   

Tomas Wennström (S) x   

Carin Nilsson (S) x   

Lena Riedl (M)  x  

Gunilla Berglund (M)  x  

Ulrika Edman (V) x   

Bore Sköld (V) x   

Mattias Larsson (C)  x  

Peder Westerberg (L)  x  

Nils Seye Larsen (MP) x   

Mikael Berglund (S) x   

Veronica Kerr (KD)  x  
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Summa: 9 6 0 

 

Med nio ja-röster mot sex nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt 

näringslivs- och arbetsutskottet förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L), Veronica Kerr (KD) och Anders Ågren (M) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för eget förlag om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Norqvist, Karl Larsson, Moa Brydsten, Veronica 
Kerr, Robert Axebro, Arvid Lundberg, Nasteho Lander, Lena Riedl, Jan 
Hägglund och Ari Leinonen. 
 
Yrkanden 
Anders Norqvist (L), Veronica Kerr (KD), Robert Axebro (C) och Lena Riedl 
(M) – Bifall till motionen. 
 
Karl Larsson (S), Moa Brydsten (S), Arvid Lundberg (MP), Nasteho Lander 
(V) och Jan Hägglund (AP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot Norqvists med fleras förslag om 

bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 

Nej-röst för bifall till motionen.  

 

Omröstningsresultat 
Med 20 ja-röster, 13 nej-röster och 32 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 

Reservation 

Anders Norqvist, för Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 163 
Diarienr: KS-2020/00633 

Avsägelse: ersättare i kommunfullmäktige Christer 

Lindvall (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Christer Lindvall (S) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Christer Lindvall (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Christer Lindvall 

Länsstyrelsen 

Lönesupport 
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§ 164 
Diarienr: KS-2020/00637 

Avsägelse: ersättare i kommunfullmäktige Tomas 

Westerström (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Tomas Westerström (AP) begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Westerström (AP) begär entledigande från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Tomas Westerström 

Länsstyrelsen 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben   
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§ 165 
Diarienr: KS-2020/00584 

Avsägelse: Led i kommunfullmäktige, led i miljö- 

och hälsoskyddsnämnden Nora Tabbouche (S)   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Nora Tabbouche (S) begärt entledigande från uppdragen som 

ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i miljö- hälsoskyddsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Nora Tabbouche (S) har begärt entledigande från uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lönesupport   
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§ 166 
Diarienr: KS-2020/00543 

Avsägelse: ersättare i kulturnämnden Evelina 

Tjärnström (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Evelina Tjärnström (L) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i kulturnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Evelina Tjärnström (L) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i kulturnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Evelina Tjärnström 

Kulturnämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 167 
Diarienr: KS-2020/00438 

Fyllnadsval: ledamot i fritidsnämnden Hanna Abbasi (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i fritidsnämnden utse ersättare Åsa Lindgren Heikka (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 148 att utse Lina Vänglund (S) 

till ledamot fritidsnämnden efter Hanna Abbasi. Ett nytt fyllnadsval måste 

göras idag då Lina Vänglund redan sen tidigare är invald som ledamot (KF 

2020-05-25 § 104). Valet av Emilia Barsk (S) som ny ersättare i 

fritidsnämnden kvarstår.  

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Åsa Lindgren Heikka (S) 

Fritidsnämnden 

Lönesupport 

Mikael Kassman 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 168 
Diarienr: KS-2020/00533 

Avsägelse: ersättare i för- och grundskolenämnden; 

Mohammad Mukahhal (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Mohammad Mukahhal (S) begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i för- och grundskolenämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ny ersättare i för- och grundskolenämnden utse Jens Backman (S) 

Ärendebeskrivning 

Mohammad Mukahhal (S) har begärt entledigande från rubricerade 

uppdrag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Mohammad Mukahhal 

Jens Backman 

För- och grundskolenämnden 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 

Lönesupport   
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§ 169 
Diarienr: KS-2020/00636 

Fyllnadsval: Godemän för fastighetsbildning (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till godeman för fastighetsbildning utse Carin Conradsson (S). 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Ulf Rådahls bortgång har kommunfullmäktige att välja ny 

godeman för fastighetsbildning. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Carin Conradsson 

Lönesupport 

Länsstyrelsen 

Mikael Kassman   
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§ 170 
Diarienr: KS-2020/00485 

Fyllnadsval: ersättare i kommunstyrelsen Birgitta 

Palm-Ejlefall (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att till ersättare i kommunstyrelsen utse Christina Sjödin (SD). 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2020-06-15 Birgitta Palm-Ejlefall (SD) begärt 

entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och 

ersättare i kommunstyrelsen. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Christina Sjödin 

Kommunstyrelsen 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben   
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§ 171 
Diarienr: KS-2020/00017 

Anmälningsärenden 2020-08-31 

Motioner 

Motion 17/2020: Inför Rinkebymodellen och SFI med baby; Veronica Kerr 

(KD) och Birgitta Nordvall (KD). Dnr KS-2020/00509 

 

Motion 18/2020: Fri parkering i Umeå Centrum vissa lördagar; Maria 

Nilsson (SD). Dnr KS-2020/00513 

 

Motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid; Igor Jonsson (M) och 

Elmer Eriksson (M). Dnr KS-2020/00523 

 

Motion 20/2020: Krav för sommarjobb; Madelene Nord (M) Dnr KS-

2020/00524 

 

Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare; Veronica Kerr 

(KD). Dnr KS-2020/00532 

 

Motion 22/2020: Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun; Anders Ågren 

(M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD). Dnr 

KS-2020/00535 

 

Motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat; Anders Norqvist (L). Dnr 

KS-2020/00562 

 

Motion 24/2020: Begär registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 

år; Björn Kjellsson (L). Dnr KS-2020/00606 

 

Motion 25/2020: Utveckla hemtjänstens arbetsformer för att minska 

ofrivillig ensamhet; Veronica Kerr (KD). Dnr KS-2020/00607 

Statistikrapport ej verkställda beslut 

IFN SoL 2020-03-31. Dnr KS-2020/00023 

IFN LSS 2020-03-31. Dnr KS-2020/00019 
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Redovisning av partistöd 

Samtliga partiers i kommunfullmäktige redovisningar. Dnr KS-2020/00336 
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§ 172 
Diarienr: KS-2020/00496 

Interpellation: Elevhälsa och logopeder; Anders 

Norqvist (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas och med anledning av den rådande 

pandemin endast hantera interpellationen skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

Anders Norqvist (L) har inkommit med en interpellation till för- och 

grundskolenämndens ordförande. 

 

Varför används inte Elevhälsans logopeder för utredningar? 

Språkstörning finns hos mellan sju och tio procent av befolkningen och är 

vanligare än ADHD. Störningen påverkar inlärning och skolgång och leder 

ofta till kvarstående läs- skriv- och räknesvårigheter som i vuxen ålder 

påverkar livskvalitet, yrkesliv och möjligheter till studier. 

 

Idag väntar 117 elever från såväl grundskolan som från gymnasiet på 

kallelse till Hälso- och sjukvårdens logopedmottagning på Nus. Väntetiden 

är 2,5 år. Anledningen är ett avtal från 2010 mellan dåvarande VLL och 

samtliga kommuner i Västerbotten. I avtalet står uttryckligen att 

Kommunen ska ansvara för utredning av elever inom skolan medan 

regionen ansvarar för förskolebarnen. Trots detta gör Elevhälsans fyra 

legitimerade logopeder inga utredningar. Motiveringen är att detta är 

medicinska åtgärder och eftersom elevhälsans uppdrag är förebyggande 

kan logopederna inte utföra några sjukvårdande arbetsuppgifter inom sin 

tjänstgöring vid Elevhälsan. Detta är en missuppfattning. 

 

Det finns ingenting i skollagen som hindrar att logopeder arbetar som 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med skolan som arbetsgivare. Att 

få hjälp med att läsa, skriva och räkna torde i högsta grad förebygga 

svårigheter att uppfylla läroplanens mål. 
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Elevhälsan har uppgett att man anser avtalet inte gäller med hänsyn till den 

nya skollagen, men beskedet från Regiondirektören är det motsatta. 

 

Resultatet av allt detta är att barnen kommer i kläm medan kommunen och 

regionen ägnar sig åt en tyst dragkamp som tycks handla både om prestige 

och om ekonomi. 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till för- och 

grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten: 

 

- Varför följer Umeå kommun inte det påskrivna avtalet från 2010 mellan 

dåvarande VLL och Umeå kommun? 

 

- Vad ämnar Umeå kommun göra för att de barn som idag kommer i kläm 

får rätt till en utredning av sina läs-, skriv- och räknesvårigheter? 

 

 

Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande lämnar 

följande skriftliga svar. 

 

Svar på fråga ett: 

Jag vill bara påpeka att det interpellanten hänvisar till är inte ett avtal utan 

en överenskommelse. Det är dock en angelägen och viktig fråga som 

interpellanten tar upp. Umeå och Skellefteå kommuns elevhälsochefer har, 

på uppdrag av Länsgrupp barn- och unga, skickat en skrivelse med 

uppmaning till dialog och revidering av överenskommelsen just på grund av 

den långa väntetiden för utredning på logopedmottagningen. En revidering 

av överenskommelsen behöver tas fram och gränsdragningen behöver 

förtydligas. Umeå kommuns elevhälsochef inom för- och grundskola har vid 

flera tillfällen kontaktat regionen för att initiera en dialog.  

 

Det har dessutom kommit en ny skollag (2010:800) sedan 

överenskommelsen skrevs och begreppet skolhälsovård finns inte längre. 

Elevhälsan ska enligt skollagen stödja elevernas utveckling mot målen för 

utbildningen, mål som omfattar både kunskaper och värden. Elevhälsans 

främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och främjande, men i 
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elevhälsans medicinska insats ingår vissa enklare medicinska uppdrag, t ex 

vaccinering, kontroll av syn, hörsel m.m.  

 

I överenskommelsen står det; ”Skolan har ett förstahandsansvar att 

genomföra utredningar av barn med läs- och skrivsvårigheter.” Umeå 

kommun utför idag läs- och skrivutredningar via en enhet inom elevhälsan 

med 4,5 tjänster. En av dessa tjänster är i nuläget logoped, övriga är 

speciallärare. De andra logopederna som interpellanten hänvisar till 

arbetar inom en enhet med handledande uppdrag för att stödja skolorna i 

att möta elever i språklig sårbarhet. Vissa yrkesgrupper som skolsköterska, 

psykolog och kurator är styrt via skollagen och måste finnas tillgång till 

inom elevhälsan. Logoped är inte en sådan yrkeskategori, men i Umeå 

kommun har höga ambitioner och har sett en fördel med att använda 

logopedernas kompetens för att öka måluppfyllelsen. Det är dock enbart 

Umeå kommuns val och inte tvingande via någon lag eller förordning. 

Det huvudsakliga syftet med kommunens utredningar av läs- och 

skrivsvårigheter är att stötta skolorna med anpassningar utifrån elevens 

behov, inte att diagnostisera och behandla eleverna då det är sjukvårdens 

uppdrag. I och med att kommunen ansvarar för läs- och skrivutredningar 

följs överenskommelsen med Region Västerbotten. Det finns ändå behov 

av att revidera överenskommelsen och föra en dialog kring 

ansvarsfördelning gällande språk- läs- och skrivutredningar. 

 

Svar på fråga två: 

Elever inom Umeå kommuns grundskolor har idag rätt till en utredning i 

kommunens regi där vi utreder läs- och skrivsvårigheter, för att anpassa 

stödinsatser.  

 

Elevens rätt till stöd anpassat efter sina behov i skolan är inte kopplat till 

vilken diagnos man har, utan specialpedagoger och speciallärare på 

skolorna ansvarar för pedagogiska kartläggningar som tidigt leder till 

anpassningar för elever med läs-, skriv- och räknesvårigheter, oavsett 

diagnos. 

 

Om ansvaret för språkutredning ska läggas över på skolväsendet så handlar 

det inte enbart om alla kommuner i länet utan även de fristående 

skolhuvudmännen som måste omfattas av ett sådant avtal. Alla regionens 
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elever ska ges likvärdiga förutsättningar. Kommunen som skolhuvudman 

har inte ansvar för alla elever bosatta i kommunen utan enbart de som är 

elever i kommunens skolor. Det skulle lämna ett antal elever utanför om 

kommunen som huvudman tar på sig ett uppdrag från regionen som inte 

gäller de fristående skolorna.  

 

Strax innan sommaren fick elevhälsochefen i Umeå kommun en 

återkoppling från Region Västerbotten att köerna för språkutredningar för 

skolbarn är kortade och en plan finns för att vara i balans med väntelistan. 

Kvarstår dock att inleda en dialog och revidera nuvarande 

överenskommelse. 
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§ 173 
Diarienr: KS-2020/00592 

Interpellation: Bostadssituationen i studentstaden 

Umeå inför höstterminen; Anders Ågren (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas och med anledning av den rådande 

pandemin endast hantera interpellationen skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

Anders Ågren (M) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Bostadssituationen i studentstaden Umeå inför höstterminen 

Det närmar sig nu terminsstart för alla antagna studenter vid Umeå 

universitet och SLU. Vi har kunnat läsa glädjande nyheter om att det är All-

time high vad gäller antalet sökande till kurser vid Umeå universitetet. Allt 

tyder också på att det kommer att bli rekord i antalet antagna studenter 

vid Umeå universitet. 

 

Det är goda nyheter. Nu gäller det också att de blivande studenterna kan 

erbjudas goda boendealternativ, och i nästa steg även att studenterna kan 

erbjudas jobbmöjligheter både under och efter studietiden. Umeå 

kommun, liksom andra aktörer, har här ett mycket stort ansvar. 

 

Bostadsläget för nya studenter i Umeå brukar kunna vara kärvt inför 

hösten och en tid därefter. Hösten 2019 tillhörde Umeå de 

universitetsstäder i landet som pekades ut som ”rödlistade” av Sveriges 

förenade studentkårer (SFS), med risk för minst ett halvårs väntan på 

boende för nya studenter. Hur är då läget inför höstterminen 2020? 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till 

kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 
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1. Hur bedömer du att tillgången på bostäder för Umeås studenter är 
inför den stundande terminsstarten? 
 

2. Anser du att det behöver vidtas ytterligare åtgärder för att förbättra 
bostadssituationen i Umeå? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1  

För att exakt uppskatta efterfrågan på studentbostäderna finns det i 

realiteten två sätt. Antingen har man en kommunal bostadskö eller så 

genomför man en undersökning med studenterna. Umeå kommun saknar 

en kommunal bostadskö och vi har inte möjlighet att genomföra en 

undersökning med studenterna med så kort varsel. Osäkerheten är större 

än vanligt denna terminsstart på grund av rådande pandemi. Men vi har ett 

antal indikationer på hur läget är. 

 

Hösten 2019 tillhörde Umeå de universitetsstäder i landet som pekades ut 

som ”rödlistade” av Sveriges förenade studentkårer (SFS), med risk för 

minst ett halvårs väntan på boende för nya studenter. Hösten 2020 har 

Umeå uppgraderats och tillhör nu de gulmarkerade städer som bedöms 

kunna erbjuda sina studenter boende med förstahandskontrakt som gäller 

under hela studieperioden någon gång under höstterminen. Dock inte 

inom första månaden av terminen, som de grönlistade städerna.  

 

Distansundervisning och färre internationella studenter har lett till att 

trycket på befintliga bostäder minskat. Umeå universitet har ett överskott 

om 200 studentbostäder för internationella studenter och forskare som till 

följd av pandemin valt att inte studera vid Umeå universitet. Dessa 

bostäder kommer övriga studenter tillhanda. Därutöver har byggandet av 

studentbostäder varit särskilt stor i Umeå under de senaste 4 åren. Mer än 

var fjärde ny bostad har varit en studentbostad (27 procent eller drygt 

1200 studentbostäder). Bara under de senaste 2 åren har tillskottet av 

studentbostäder varit 788 nya lägenheter. 

 

Universitetsledningen och studentkåren har meddelat att läget just nu 

inför terminsstart ser ut att vara under kontroll. 
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Svar på fråga 2 

Det behövs mer bostäder i Umeå, även studentbostäder. Som exempel kan 

nämnas att det planeras ytterligare en etapp på Tvistevägen och en 

detaljplan som möjliggör hundratal studentbostäder på Liljansberget är 

långt gången. I den fortsatta planeringen av den östra delen av Umeå är 

även studentbostäder ett naturligt inslag. Vi ser att viljan att bygga för 

studenter är stor hos byggföretagen och kommunen kommer att fortsätta 

planera för ett ökat bostadsbyggande, inte minst genom att genomföra de 

åtgärder som finns i den plan för ökat bostadsbyggande som framtagits 

från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

  



Sida 41 av 53 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-08-31 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 174 
Diarienr: KS-2020/00624 

Interpellation: Ytterligare åtgärder för att motverka 

brottsligheten och öka tryggheten i Umeå; Anders 

Ågren (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas och med anledning av den rådande 

pandemin endast hantera interpellationen skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

Anders Ågren (M) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i 

Umeå 

 

Under ett antal år har vi sett en oroväckande utveckling i Umeå gällande 

brottslighet och ökad otrygghet. Brottsförebyggande rådet 

uppmärksammade år 2017 en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. 

våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” 

hade noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Sedan dess har 

bekymren fortsatt, trots viktiga insatser från såväl Polisen som Umeå 

kommun. Under 2019 skedde exempelvis skottlossningar på Ålidhem, 

Ersboda och Mariehem. Skottlossningar som polisen kopplar ihop med 

kriminella uppgörelser. 

 

Hittills i år har Umeå drabbats av vad polisen misstänker är anlagda 

bilbränder vid åtminstone tio tillfällen. Totalt har 74 bilar satts i brand. 

Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nu senaste en skollokal på 

Östra Ersboda. Vi har också i lokalmedia kunnat ta del av nyheter om 

sådant som stenkastning mot polis, rån, gängmisshandel och mordförsök i 

varierande omfattning. 
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Som ett svar på den tilltagande sociala oron beslutade Umeå kommun år 

2018 om ett intensifierat förbyggande arbete inom ramen för vårt lokala 

brottsförebyggande råd: uppdraget ”Umeå växer - tryggt och säkert.” 

Uppdraget syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med 

syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka 

tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar. 

 

Från Moderaterna anser vi dock att det behövs ytterligare insatser. 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till 

kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 

 

1. Anser du att det behövs ytterligare åtgärder för att motverka 
brottsligheten och öka tryggheten i Umeå? 

2. Om svaret är ja – vilka konkreta åtgärder? 
 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1 och 2: 

Ja, det behövs ytterligare åtgärder. 

Umeå kommun är den största kommunen utan utsatt område, och vi har 

som målbild att vi inte ska få ett utsatt område. Vi föreslår två konkreta 

åtgärder.  

1)      Krafttag mot narkotika.  

2)      Motverka segregation och utanförskap.  

  

Krafttag mot narkotika beslutades om redan i februari på Umebrå. Mycket 

av den otrygghet, och brottslighet som Anders Ågren beskriver är kopplad 

till narkotikabrottsligheten och dess följdeffekter som våldsbrott, och 

otrygghet. Därför är det av största vikt att komma till rätta med 

narkotikabrottsligheten, i ett brett perspektiv, från att minska efterfrågan 

på narkotika, till att ge vård för missbrukare. Men det kommer också krävas 

insatser för att unga inte ska hamna i narkotikarelaterad kriminalitet. 

Barnkonventionens artikel 33 handlar om att skydda barn från narkotika 

och andra droger och se till att barn inte utnyttjas till försäljning av droger. 
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En stor del av orsaken till de problem som uppmärksammats på nordöstra 

stadsdelarna handlar om ett utanförskap i form av låg socioekonomisk 

status och barnfattigdom, och risk för segregation. Det finns skillnader 

mellan invånare i vår kommun, där vissa barn, med ekonomiska 

utmaningar, har sämre förutsättningar än andra barn i kommunen och det 

tar vi på allvar. På nästa Umebrå kommer vi anta en färdriktning för år 

2025, och nästa steg är en handlingskraftig aktivitetsplan där målbilden 

bryts ner i mätbarhet.  
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§ 175 
Diarienr: KS-2020/00626 

Interpellation: Kommer kommunen utveckla 

Norrbyskär som besöksmål? Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas och med anledning av den rådande 

pandemin endast hantera interpellationen skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

Peder Westerberg (L) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Kommer kommunen utveckla Norrbyskär som besöksmål? 

Norrbyskär är ett viktigt besöksmål i kommunen, både för tillresande och 

umebor. Man har också en fantastisk historia och samhället var också en 

gång i tiden uppbyggt kring Europas största ångsåg. Båtturismen är också 

en viktig del av sommarlivet och Norrbyskär är ett populärt besöksmål. 

Tyvärr har tillgängligheten till Norrbyskär försämrats för båtturister under 

de sista åren. Eftersom det finns stora möjligheter att utveckla 

besöksmålet, så behövs det nu insatser från kommunen.  En fungerande 

brygga med god standard, skulle också skapa goda förutsättningar för en 

betydande ökning av antalet gästnätter. Det skulle också innebära ett lyft 

för Norrbyskär och båtfolket.   

 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 

1. Kommer tillgängligheten till Norrbyskär förbättras? 

2. Kommer kommunen utveckla Norrbyskär som besöksmål 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar över 

besvarandet till Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens 

ordförande som lämnar följande skriftliga svar: 
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Tiden har påverkat de anläggningar som finns på skäret och idag finns ett 

behov av att se över förutsättningarna för var och hur framtida 

anläggningar kan placeras och utformas. En bra dialog med olika 

intressenter är här önskvärd. Ett arbete pågår för att ta fram förslag till 

vilka åtgärder som bör ha högst prioritet och vilka möjligheter till 

finansiering som finns. Detta kommer presenteras under året. Därefter kan 

vi ta ställning till hur prioritering ska ske, och de behov som finns på 

Norrbyskär kan då också ställas mot andra behov inom kommunen.  

Norrbyskär är en fantastisk plats och ett fint besöksmål med stor potential 

för det rörliga friluftslivet, inte minst för båtlivet. Tyvärr har möjligheterna 

för utvecklingsinsatser på senare år begränsats, framförallt på grund av den 

marksanering som inte kunnat genomföras i det tempo som avsetts.  
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§ 176 
Diarienr: KS-2020/00591 

Fråga: Arbetet med att utöka den militära 

verksamheten och återupprätta ett regemente i 

Umeå; Anders Ågren (M)  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas och med anledning av den rådande pandemin endast 

hantera frågan skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

Anders Ågren (M) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Arbetet med att utöka den militära verksamheten och återupprätta ett 

regemente i Umeå  

 

De flesta partier i Sverige är överens om att den svenska försvarsförmågan 

måste stärkas. Försvarsberedningen föreslog 2019 en utökad 

grundorganisation, med återupprättande av två regementen: Norrlands 

dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. 

Ytterligare två regementen för utbildning av territoriella förband föreslogs, 

men utan utpekade orter.  

 

Umeå kommun har meddelat sitt intresse som lämplig etableringsort för en 

av dessa etableringar. Umeå har redan idag befintlig försvarsverksamhet 

och ligger strategiskt placerat.  

 

Försvarsministern ställde sig i januari bakom försvarsberedningens förslag 

om att utöka värnplikten och öppna en rad nya flottiljer och regementen. 

Det rör sig t.ex. om ett amfibieregemente i Göteborg och ett 

jägarregemente i Arvidsjaur. Nu under sommaren har regeringen dessutom 

– enligt uppgifter i media - fattat beslut om direktiv till Försvarsmakten att 
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ta fram kompletterande budgetunderlag för 2021, gällande etablering av 

dels en divisionsartilleribataljon till Kristinehamn/Villingsberg, dels ett nytt 

regemente till Östersund. 

 

Detta besked innebär att Umeå inte finns med i regeringens övervägande 

gällande nya etableringsorter. Några beslut är ännu inte fattade i 

riksdagen. Regeringen siktar på att lägga fram en försvarspolitisk 

proposition i höst om den försvarspolitiska inriktningen 2021-2025. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till 

kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 

 

1. Är du, trots regeringens besked, beredd att fortsätta arbeta politiskt för 
att återetablera ett regemente i Umeå? 

2. Är du beredd att fortsätta arbeta för att stärka redan befintlig militär 
verksamhet inom Umeå Garnison, däribland Totalförsvarets 
Skyddscentrum. 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar 

 

Svar på fråga 1:                           

Vi har från den politiska nivån meddelat att vi anser Umeå kommun vara en 

lämplig etableringsort för ny och utökad militär verksamhet. Umeå har 

redan idag befintlig försvarsverksamhet och vi ligger strategiskt placerat för 

nya etableringar.  

  

Svar på fråga 2:  

Ja, och arbete pågår för att stärka och utveckla försvarsmaktens 

verksamhet i Umeå. 
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§ 177 
Diarienr: KS-2020/00643 

Fråga: Kommer det att bli en cykelbana till 

Holmsund? Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas och med anledning av den rådande pandemin endast 

hantera frågan skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

Peder Westerberg (L) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande 

 

Kommer det att bli en cykelbana till Holmsund? 

Tyvärr saknas det bra cykelbanor på många ställen, utanför de centrala 

delarna av Umeå. Holmsundsvägen är ett exempel, där det verkligen skulle 

behövas att cyklister och gångare skiljs från bilister. Nu är det trafikverket 

som är väghållare och därmed ansvarig. Men kommunen har ett stort 

inflytande, när det gäller att lägga in förslag till länstransportplanen. I den 

görs prioriteringar av vilka objekt, som är mera angelägna än andra. I Umeå 

kommuns cykeltrafikprogram kan man också läsa att kommunen ska 

kartlägga vart man ser behov av gång- och cykelvägar längs det statliga 

vägnätet, samt att även arbeta för att Region Västerbotten och Trafikverket 

ska finansiera och bygga cykelvägar längs det statliga vägnätet. 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) 

Förs det en dialog med Region Västerbotten och trafikverket om att bygga 

en cykelbana till Holmsund?  

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande överlämnar 

besvarandet till Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens 

ordförande som lämnar följande skriftliga svar: 
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De flesta av vägarna mellan kommunens olika tätorter är statliga, och 

åtgärder på dessa (förutom Europavägarna) beslutas i Länstransportplanen 

(LTP). Trafikverket är väghållare för länsvägarna men Region Västerbotten 

äger prioriteringen för åtgärderna. För nya gång- och cykelvägar längs 

statliga vägar krävs att Trafikverkets planeringsprocess följs där en 

åtgärdsvalsstudie först genomförs för att pröva olika möjliga åtgärder och 

sedan om åtgärden blir prioriterad görs en vägplan innan bygget kan starta. 

Plan för tidsperioden 2018-2029 är antagen.   

 

Kommunens underlag till Länstransportplanen och den Nationella 

transportplanen bereds av Övergripande planering för beslut i KSNP. I detta 

arbete är också TN genom Gator och parker involverade. I det löpande 

arbetet har kommunen via Övergripande planering regelbundna 

verksamhetsmöten med Trafikverket för att säkerställa en god 

planberedskap. 

 

För att ge en bild av aktuell planeringsberedskap för GC mellan Umeå och 

de 15 största tätorterna utanför Umeå har jag därför listat aktuell status på 

stråket, hur kommunen har yttrat sig, samt i vilket utredningsskede 

eventuella åtgärder befinner sig. Bifogar detta i bilaga.  
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§ 178 
Diarienr: KS-2020/00644 

Fråga: Kommer det att bli en cykelbana till 

Skravelsjö? Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas och med anledning av den rådande pandemin endast 

hantera frågan skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

Peder Westerberg (L) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 

Kommer det att bli en cykelbana till Skravelsjö? 

Tyvärr saknas det bra cykelbanor på många ställen, utanför de centrala 

delarna av Umeå. Vägen till Skravelsjö är ett exempel, där det verkligen 

skulle behövas att cyklister och gångare skiljs från bilister. Nu är det 

trafikverket som är väghållare och därmed ansvarig. Men kommunen har 

ett stort inflytande, när det gäller att lägga in förslag till 

länstransportplanen. I den görs prioriteringar av vilka objekt, som är mera 

angelägna än andra. I Umeå kommuns cykeltrafikprogram kan man också 

läsa att kommunen ska kartlägga vart man ser behov av gång- och 

cykelvägar längs det statliga vägnätet, samt att även arbeta för att Region 

Västerbotten och Trafikverket ska finansiera och bygga cykelvägar längs det 

statliga vägnätet. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) 

Förs det en dialog med Region Västerbotten och trafikverket om att bygga 

en cykelbana till Skravelsjö? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande överlämnar 

besvarandet till Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens 

ordförande som lämnar följande skriftliga svar: 
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De flesta av vägarna mellan kommunens olika tätorter är statliga, och 

åtgärder på dessa (förutom Europavägarna) beslutas i Länstransportplanen 

(LTP). Trafikverket är väghållare för länsvägarna men Region Västerbotten 

äger prioriteringen för åtgärderna. För nya gång- och cykelvägar längs 

statliga vägar krävs att Trafikverkets planeringsprocess följs där en 

åtgärdsvalsstudie först genomförs för att pröva olika möjliga åtgärder och 

sedan om åtgärden blir prioriterad görs en vägplan innan bygget kan starta. 

Plan för tidsperioden 2018-2029 är antagen.   

 

Kommunens underlag till Länstransportplanen och den Nationella 

transportplanen bereds av Övergripande planering för beslut i KSNP. I detta 

arbete är också TN genom Gator och parker involverade. I det löpande 

arbetet har kommunen via Övergripande planering regelbundna 

verksamhetsmöten med Trafikverket för att säkerställa en god 

planberedskap. 

 

För att ge en bild av aktuell planeringsberedskap för GC mellan Umeå och 

de 15 största tätorterna utanför Umeå har jag därför listat aktuell status på 

stråket, hur kommunen har yttrat sig, samt i vilket utredningsskede 

eventuella åtgärder befinner sig. Bifogar detta i bilaga.  
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§ 179 
Diarienr: KS-2020/00645 

Fråga: När staten till och med uppmuntrar till 

hyresgarantier genom bidrag, är 

Socialdemokraterna beredda att utreda? Ulrika 

Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas och med anledning av den rådande pandemin endast 

hantera frågan skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

Ulrika Edman (V) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

När staten till och med uppmuntrar till hyresgarantier genom bidrag, är 

Socialdemokraterna beredda att utreda? 

En stabil boendesituation är en grundförutsättning för ett tryggt liv, och är 

särskilt viktigt för barnfamiljer. Tyvärr är det många idag som inte har ett 

förstahandskontrakt för sitt boende. Detta kan bero på skulder, 

inkomstglapp eller osäkra anställningsformer. Vänsterpartiet föreslår 

införandet av en kommunal hyresgaranti. En kommunal hyresgaranti 

öppnar för ett jämlikare tillträde till hyresmarknaden, där även människor 

med ett svårare ekonomiskt förflutet tillåts delta. Det är dessutom möjligt 

att söka statliga bidrag för dessa garantier. 

 

Fråga: När staten till och med uppmuntrar till hyresgarantier genom 

bidrag, är Socialdemokraterna beredda att utreda? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

I Umeå kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2017-2024 framgår att 

kommunen ska utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av 
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införande av kommunal hyresgaranti. Vänsterpartiets motion om åtgärder 

för att minska barnfattigdomen, som innehåller ett förslag om kommunal 

hyresgaranti, behandlades i Individ- och familjenämnden i juni. Man 

rekommenderade då kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att 

vidare utreda frågan. Frågan är med andra ord under beredning. 

   
 

 

 


