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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Per-Erik Evaldsson, kommunrevisionen 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB, § 93-95 
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§ 92 
Diarienr: KS-2020/00044 

Justering och fastställande av dagordning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till justerare av dagens protokoll utse Janet Ågren (S) och Mattias 

Larsson (C) 

 

att justering äger rum måndag 1 juni kl. 15 på nämndskansliet i 

stadshuset 

 

att fastställa dagordning för mötet. 
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§ 93 
Diarienr: KS-2020/00366 

Utökning av kreditlimit för Umeå kommun 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att för verksamhetsår 2020 bevilja utökning av kreditlimiten till  

3 650 000 000 SEK för Umeå kommun (inkl. extern borgensram) samt  

105 000 000 SEK för Folkets Hus.  

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av den rådande globala situationen med många länder i 

lockdown för att begränsa spridningen av COVID-19 viruset, är och blir de 

ekonomiska konsekvenserna många och osäkra. Produktion och 

sysselsättning i Sverige har drabbats hårt och osäkerheten för hur länge är 

omfattande. Per den 22 april utnyttjade kommunen drygt 3,1 miljarder 

kronor av kreditlimiten. 

 

För att säkerställa att kommunen kan möta ett temporärt ökat 

likviditetsbehov till följd av snabbare leverantörsbetalningar och andra 

konsekvenser sprungna ur COVID-19 pandemin bör därför kreditlimiten 

utökas. I ”Regler och riktlinjer för finansiell verksamhet” gäller att 

kommunfullmäktige ska besluta om en maximal kreditnivå för 

kommunkoncernen, dvs för UKF-företagen, kommunen själv och av 

kommunen direktägda företag och organisationer. I enlighet med dessa 

regler föreslås beviljande av utökad kreditlimit med 150 000 000 kronor för 

Umeå kommun samt med 5 000 000 kronor för Folkets Hus. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson och Olof Jansson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
På sammanträdet redogör ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson för 
behovet av utökning för Folkets hus, se nedan:  
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att för verksamhetsår 2020 bevilja utökning av kreditlimiten till 3 650 000 
000 SEK för Umeå kommun (inkl. extern borgensram) samt 105 000 000 
SEK för Folkets Hus.  
 
Propositionsordning som godkänns 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag inklusive 
tillägget samt 105 000 000 SEK för Folkets Hus. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Vid sammanträdet görs en rättelse i ärendebeskrivningen: utökad 

kreditlimit för Folkets hus är 5 000 000 kr till 105 000 000 kr. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 

Umeå kommunföretag AB   
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§ 94 
Diarienr: KS-2020/00405 

Utökning av kreditlimit för Umeå Kommunföretag 

AB (UKF) samt Nolia AB 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att för verksamhetsår 2020 bevilja utökning av kreditlimiten med  

60 000 000 till 790 000 000 SEK för Umeå Kommunföretag AB (inkl. extern 

borgensram). 

 

att för verksamhetsår 2020 bevilja utökning av kreditlimiten med  

5 000 000 till 10 000 000 SEK för Nolia AB. (Se bilaga 1) 

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av den rådande situationen som skapats av COVID-19 
viruset, är och blir de ekonomiska konsekvenserna många och osäkra. 
För att säkerställa att UKF AB kan möta ett temporärt ökat likviditetsbehov 
till följd av olika konsekvenser sprungna ur COVID-19 pandemin, bör därför 
kreditlimiten utökas. 
 
I ”Regel och riktlinjer för finansiell verksamhet” gäller att 
kommunfullmäktige ska besluta om en maximal kreditnivå för 
kommunkoncernen, dvs för UKF-företagen, kommunen själv och av 
kommunen direktägda företag och organisationer. I enlighet med dessa 
regler föreslås beviljande av utökad kreditlimit. 

Beslutsunderlag 

Utökad kredit Nolia. Bilaga. 

UKF Styrelseprotokoll 234, 2020-05-04. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd UKF AB 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Umeå kommunföretags förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag AB 
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§ 95 
Diarienr: KS-2020/00362 

Delägarskap i Vakin - Nordmalings kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige i 

Vindeln och Nordmaling 

 

att godkänna att Nordmalings kommuns anläggningsbolag med 

föreslagen firma Nordmaling vatten och avfall AB (NORDVA) blir delägare 

i VAKIN från och med den 1 januari 2021 

 

att NORDVA blir delägare i VAKIN genom att UMEVA överlåter 5 % av 

aktierna i VAKIN till NORDVA 

 

att fastställa förslag till bolagsordning för VAKIN i huvudsaklig 

överensstämmelse med bilaga 1 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda och besluta om erforderliga 

avtal och handlingar i övrigt såsom: 

- Aktieägaravtal mellan UMEVA, VINVA och NORDVA i huvudsaklig 
överensstämmelse med bilaga 2. 

Ärendebeskrivning 

UKF:s styrelse har 2020-05-04 beslutat – under förutsättning att 

erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige i Umeå, Vindeln och 

Nordmaling att fastställa förslag till ägardirektiv för VAKIN i huvudsaklig 

överensstämmelse med bilaga 3. 

 

I Umeå kommun har VA- och avfallsverksamheten bedrivits i bolagsform 

sedan år 2000 genom det kommunalägda bolaget Umeå vatten och avfall 

AB (UMEVA). År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun och 

Vindeln kommun om att samverka kommunerna emellan gällande VA— 

och avfallsverksamheten. I Vindelns kommun bildades därför ett av 
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Vindelns kommun helägt anläggningsbolag med firma Vindeln vatten och 

avfall AB (VINVA). Den 1 januari 2016 bildades kompetensbolaget Vatten 

och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) som till 95 % ägs av UMEVA och till 

5 % ägs av VINVA. Ändamålet med VAKINS verksamhet är att bolaget ska 

ansvara för drift, underhåll och genomförande av investeringar 

i delägarnas VA-anläggningar och kommunens ansvar för avfallshantering. 

 

Nordmalings kommun har nu anmält intresse av att bli delägare i VAKIN.  

I aktieägaravtalet mellan UMEVA och VINVA har reglerats hur fler 

kommuner ska kunna bli delägare i VAKIN. Av aktieägaravtalet följer att om 

någon kommun med ett invånarantal under 15 000 önskar bli delägare i 

VAKIN ska detta ske genom att denna kommun tilldelas en ägarandel i 

VAKIN om 5 % och att UMEVAs ägarandel samtidigt minskas med 5 %. Till 

följd härav ska UMEVA, under förutsättning att detta godkänns av Umeå 

kommunfullmäktige och att Nordmalings och Vindelns kommunfullmäktige 

fattar erforderliga beslut om att bilda bolag och/eller teckna avtal, överlåta 

5 % av aktierna i VAKIN till det anläggningsbolag som avses att bildas av 

Nordmalings kommun. 

 

För det fall att samtliga inblandade kommuner tar erforderliga beslut 

kommer aktieöverlåtelseavtal att tas upp i kommunfullmäktige hösten 

2020. 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för VAKIN 

Aktieägaravtal VAKIN 

Ägardirektiv VAKIN 

UKF-protokoll nr 234, 2020-05-04  

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Umeå kommunföretags förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Patrik Brännberg och Mattias Larsson.  
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag AB 

VAKIN 

Vindelns kommun 

Nordmalings kommun   
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§ 96 
Diarienr: KS-2019/00704 

Nytt aktieägaravtal Svenska Kommunförsäkrings AB  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslag till nytt aktieägaravtal i Svenska Kommun 

Försäkrings AB 

 

att godkänna förslag till uppdaterad bolagsordning i Svenska Kommun 

Försäkrings AB med anledning av nytt aktieägaravtal. 

Ärendebeskrivning 

SKFAB:s försäkringslösningar syftar till att skydda aktieägarna Gävle, 

Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg, 

Örnsköldsvik och Umeå kommuners tillgångar och verksamheter. 

Försäkringslösningar finns inom egendom, ansvar, förmögenhetsbrott, 

kollektiv olycksfall och VD/styrelseansvarsförsäkring i kommunala bolag.  

Bolaget startade med Gävle kommun och Sundsvalls kommun där vardera 

parten haft 50 procent av aktiefördelningen. Tillkommande 

delägarkommuner har därefter inträtt i bolaget med önskad 

aktietilldelning. 

 

Nuvarande aktieägaravtal tecknades 2009–2010 och tar inte hänsyn till 

förändrat regelverk med utökade krav på solvens inom 

försäkringsbranschen som gäller från 1 januari 2016. Med solvens menas 

att försäkringsbolaget har tillräckligt med tillgångar att ersätta sina 

försäkringstagare vid ett försäkringsfall. Nytt aktieägaravtal beskriver hur 

solvenskapitalkravet ska tillämpas samt hur in- respektive utträde ur SKFAB 

ska ske.  

 

I det nya förslaget ska varje delägarkommun stå för sin andel av 

solvenskapitalkravet. Aktiefördelningen i bolaget ska grundas på befolkning 

till 80 procent och kommunal egendomsförsäkring till 20 procent. Det 

innebär att åtta delägarkommuner förvärvar aktier som emitteras från 
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bolaget.  Baserat på läget 2018-12-31 behöver därför två 

delägarkommuner tillskjuta kapital för att stå sin del av solvenskapital-

kravet varav Umeå kommun är en. Kapitalet ska tillföras som aktiekapital 

och dels som villkorat aktieägartillskott. Storleken på kapitalet som skall 

tillföras kan inte beräknas i förväg då det är avhängigt hur övriga 

delägarkommuner ställer sig till nytt aktieägaravtal. Om nuvarande 

delägarkommuner ställer sig bakom nytt aktieägaravtal rör det sig om ca 

3,5 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt aktieägaravtal och uppdaterad bolagsordning 

Inklusive bilagor  

Beredningsansvariga 

Henrik Olofsson, controller 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Svenska Kommun försäkrings AB   
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§ 97 
Diarienr: KS-2020/00275 

Avsiktsförklaring - Umeåregionens kommuner i 

samverkan för gemensam utveckling och 

effektivisering  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta dokumentet ”Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i 

samverkan för gemensam utveckling och effektivisering”. Dokumentet 

ersätter tidigare antaget dokument. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 1993 samverkar och samarbetar Bjurholms, Nordmalings, 

Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner för effektivisering och 

utveckling inom regionen. Sedan 2013 ingår Örnsköldsviks kommun i 

samarbetet.  

 

År 1993 antog de då samverkande kommunerna en avsiktsförklaring för 

samarbetet. Detta dokument har utgjort det grunddokument på vilket 

samarbetet vilar. Dokumentet pekar ut de bärande principer och den 

värdegrund som genomsyrar samarbetet i Umeåregionen. I februari 2019 

beslutade Umeåregionrådet att en ny avsiktsförklaring ska skrivas fram och 

att det nya dokumentet, efter beslut i respektive kommun, ska ersätta den 

tidigare antagna avsiktsförklaringen.  

 

Syftet med det nya dokumentet är att ta avstamp för fortsatt gemensamt 

och fördjupat samarbete för utveckling och effektivisering.  

Det föreslagna dokumentet har hanterats i Umeåregionrådet och i 

Umeåregionens kommunchefsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i samverkan för 

gemensam utveckling och effektivisering. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Anders Ågren, Patrik Brännberg, Mattias 
Larsson, Mattias Sehlstedt, Tomas Wennström och Nils Seye Larsen. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Mattias 
Sehlstedt (V), Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Brännberg (AP) – Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Lisa A Lindberg, Umeåregionens kansli   
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§ 98 
Diarienr: KS-2020/00326 

Umeå kommuns handlingsprogram, 

enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, för 

olycksförebyggande verksamhet och 

räddningstjänst 2020-2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO), för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst för 

Umeå kommun 2020-2023 

att med stöd av 3 kap 3§ 2:a stycket i lagen om skydd mot olyckor ge 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd befogenhet att under 

programperioden ange närmare riktlinjer för hur handlingsprogrammet 

ska tillämpas utifrån kommunfullmäktiges övergripande riktlinjer. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som 

beskriver hur kommunens arbete enligt lagen ska inriktas under 

kommande mandatperiod. Programmet ska beskriva de risker som finns i 

kommunen som kan leda till räddningsinsatser och hur den förebyggande 

verksamheten och räddningstjänstverksamheten är organiserad. 

 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd har 2020-04-02, § 27 

överlämnat förslag till handlingsprogram till kommunfullmäktige för 

fastställande. 

Beslutsunderlag 

Protokoll Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 2020-04-02, § 27. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-02-19. 

Samrådsredovisning 

Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Patrik Brännberg och Lena Karlsson 
Engman. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd   
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§ 99 
Diarienr: KS-2019/00004 

Antagande: OPF-KL 2018 (omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta bestämmelser och tillämpningsanvisningar omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda OPF-KL 2018.  

Ärendebeskrivning 

Nuvarande bestämmelser och tillämpningsanvisningar gällande 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Umeå kommun är 

enligt 2014 års bestämmelser. I samband med valet 2018 uppdaterade 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förslag till bestämmelser och 

tillämpningsanvisningar, OPF-KL 2018. Förslaget till bestämmelser och 

tillämpningsanvisningar i Umeå kommun överensstämmer till övervägande 

del med SKR:S förslag. Några anpassningar har gjorts utifrån lokala 

förutsättningar i Umeå kommun, främst omställning gällande 40 % 

förtroendeuppdrag.  I SKR:s skrivningar är 40 % förtroendeuppdrag att 

betrakta som heltid, så är fallet inte i Umeå kommun för exempelvis vice 

ordförande. Vidare finns en skrivning om möjlighet till studier och 

ersättning som en del av omställning i Umeå kommuns bestämmelser och 

tillämpningsanvisningar.  

Beslutsunderlag 

Bestämmelser 

Tillämpningsanvisningar  

Beredningsansvariga 

Stefan Larsson, förhandlingschef 
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Arvodeskommitténs beslutsordning 
Yrkanden 

Jan-Olov Carlsson (V) – Ändra tillämpningsanvisningarna så att de 
överensstämmer med bestämmelserna (32 a § LAS angiven ålder).  
 
Propositionsordning som godkänns 

Arvodeskommittén beslutar enligt tjänsteskrivelsen med Carlssons ändring. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt arvodeskommitténs förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Tomas Wennström 
 
Yrkanden 
Tomas Wennström (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 
Stadsledningskontoret, Personal   
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§ 100 
Diarienr: KS-2020/00407 

Uteserveringsavgifter med anledning av pandemi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sätta avgiften för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun 

från 1 maj till 30 september till noll kronor för år 2020. Beslutet gäller 

även restaurangbåtarna. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) till förmån för eget avslagsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Konsekvenserna av den rådande pandemin drabbar näringsidkare hårt. 

Umeå kommun underlättar i den mån möjligheter finns. Tidigare har ett 

beslut fattats om att tillåta öppning av uteserveringar från och med den 23 

mars. Det finns också möjlighet att bistå genom hyreslättnader på vissa 

områden som pekats ut av regeringen. Restaurang- och caféverksamhet 

finns med bland de utpekade branscherna. Umeå kommun får in ungefär 

135 000 kr i månaden för avgifter kopplade till uteserveringar. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut tekniska nämndens ordförande 2020-05-07 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag 
 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med tillägget att 

sätta avgiften för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun från 

1 maj till 30 september till noll kronor för år 2020. Beslutet gäller även 

restaurangbåtarna. 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen inklusive Lindbergs tillägg om årtalet 

2020. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen inklusive tillägget. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP), Anders 

Ågren (M), Mattias Larsson (C) och Peder Westerberg (L) – bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

Ulrika Edman (V) – avslag till förslaget 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- 

och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) till förmån för avslagsyrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Bore Sköld, Anders Ågren, Peder 
Westerberg, Mattias Larsson, Veronica Kerr, Patrik Brännberg, Jan-Olov 
Carlsson, Nils Seye Larsen och Ulrika Edman. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L), Mattias 
Larsson (C), Veronica Kerr (KD), Patrik Brännberg (AP) och Nils Seye 
Larsen (MP)  – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Bore Sköld (V) – Avslag till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) till förmån för eget avslagsyrkande. 
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Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden   
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§ 101 
Diarienr: KS-2020/00018 

Redovisning av motioner 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen av motioner. 

 

att avskriva motion 30/2016: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 

år; Ulrika Edman (V) på grund av inaktualitet.   

Ärendebeskrivning 

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

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

beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. I 

arbetsordning för kommunfullmäktige i Umeå kommun har bland annat 

bestämts att kommunstyrelsen två gånger per år till fullmäktige redovisar 

de motioner vilkas beredning inte är färdig. 

 

Tabell. Genomsnittlig handläggningstid per år från inkommen motion till 

att motionen är hanterad i något av kommunstyrelsens utskott. 

År Antal dagar Antal inkomna Antal kvar 

År 2014 344 dagar 21  0 

År 2015 302 dagar 53  2 

År 2016 363 dagar 40  3 

År 2017 274 dagar 48  2 

År 2018 290 dagar 51  5 

År 2019 193 dagar 32  13 

År 2020   40 dagar   2  2 

År 2014-idag 292 dagar 247  27 

  

Av tabellen framgår att det under perioden har inkommit 247 motioner. 

Antal kvarvarande motioner som ännu inte behandlats i något av 
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kommunstyrelsens utskott är 27. Den genomsnittliga tiden för att hantera 

motioner är 292 dagar. Handläggningstiden ser ut att minska allt eftersom. 

Kommunledningsstaben arbetar med olika åtgärder för att korta tiden 

ytterligare. 

 

I bilaga finns samtliga motioner redovisade och i vilket av 

kommunstyrelsens utskott den har behandlats, om den ej är behandlad,  

om den är avskriven eller återtagen. Motivet till att endast redovisa 

handläggningstid fram till att ett utskott hanterat motionen är att det är 

den tid tjänstemannaorganisationen till största del kan påverka.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av motioner.  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Ulrika Edman, Peder Westerberg, Veronica Kerr och 
Anna-Karin Sjölander. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 102 
Diarienr: KS-2018/00722 

Ny styrelseordförande i Umeå Energi Elnät AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Karin Hedlund från uppdraget som styrelseordförande i 

Umeå Energi Elnät AB 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ny styrelseordförande i Umeå Energi Elnät AB utse vd Jan 

Ridfeldt. 

Beslutsunderlag 

UKF:s protokoll 2020-05-04 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag AB 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag AB 

Karin Hedlund 

Jan Ridfeldt 

Lönesupport   
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§ 103 
Diarienr: KS-2020/00265 

Fyllnadsval: ersättare i byggnadsnämnden; Jonas 

Bergström (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till siste ersättare i byggnadsnämnden utse VVS-montör Jonas 

Gustavsson (S)  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 2020-03-30 Jonas 

Bergström (S) entledigande från uppdraget som ersättare i 

byggnadsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Jonas Gustavsson 

Byggnadsnämnden 

Lönesupport 

Ewa Ögren   
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§ 104 
Diarienr: KS-2020/00358 

Fyllnadsval: ledamot i fritidsnämnden Annicka 

Bäckström (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i fritidsnämnden utse ersättare Lina Vänglund (S) 

  

att till siste ersättare i fritidsnämnden utse pensionär Sylvi Lundberg (S). 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Annicka Bäckströms bortgång har kommunfullmäktige 

att utse ny ledamot i fritidsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lina Vänglund 

Sylvi Lundberg 

Fritidsnämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman 

Ewa Ögren   
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§ 105 
Diarienr: KS-2020/00438 

Avsägelse: ledamot i fritidsnämnden Hanna Abbasi (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Hanna Abbasi (S) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Hanna Abbasi (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

fritidsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Hanna Abbasi 

Fritidsnämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 106 
Diarienr: KS-2020/00017 

Anmälningsärenden  

Motioner 

Motion 10/2020: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år; Ulrika 

Edman (V), Nils Seye Larsen (MP) Diarienummer KS-2020/00433 

 

Motion 9/2020: Installation av brandlarm eller värmekamera vid 

bilparkering i kommunala bostadsområden som tidigare utsatts för 

brandattentat; Maria Nilsson (SD) Diarienummer KS-2020/00422 

 

Motion 8/2020: Gör Ubmeje till officiellt samiskt namn för Umeå; Gudrun 

Nordborg (V) Diarienummer KS-2020/00418 

  

Motion 7/2020: Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar; 

Anders Norqvist (L) Diarienummer KS-2020/00348 

 

Motion 6/2020: Inrätta kuratorstjänst i äldreomsorgen samt anta en 

nollvision mot självmord som inkluderar alla åldrar; Veronica Kerr (KD) 

Diarienummer KS-2020/00335 

 

Motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt Umeå; Ulrika Edman, 

Lennart Arvidsson, Åsa Bäckström och Gudrun Nordborg (V) Diarienummer 

KS-2020/00327 

 

Motion 4/2020: Nya regler för språktolk; Maria Nilsson (SD) Diarienummer 

KS-2020/00299 

 

Motion 3/2020: Självkostnadspris för fika i kommunfullmäktige; Lars-Arne 

Ivert, Maria Nilsson (SD) Diarienummer KS-2020/00298 

Rapporter 

Årsredovisning Samordningsförbundet. Diarienummer KS-2020/00432 
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§ 107 

Diarienr: KS-2019/00210 

Motion 7/2019: Avskaffa kravet på läkarintyg för 

färdtjänst; Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 7/2019: Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst i 

enlighet med tekniska nämndens yttrande. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om att bifalla motionen. 
 
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
att bifalla motionen (se reservationstext under kommunfullmäktiges 
beslutsordning). 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2019 yrkar 

Veronica Kerr (KD): 

 

Att Umeå kommun förenklar ansökningsförfarandet för den som ansöker 

om färdtjänst genom att ta bort det obligatoriska kravet på läkarintyg och 

istället låta kommunens biståndsbedömare ta över ansvaret. 

 

Tillståndsenheten vid Umeå kommun har inte som obligatorium att begära 

in medicinska utlåtanden. I Umeå kommun ber vi, om vi inte kan få 

information på annat sätt, t ex via en sjuksköterska på ett boende, om ett 

medicinsk utlåtande i samband med förstagångsansökan. Detta har 

bedömts behövas för en effektiv och rättssäker handläggning. 

Detta utlåtande kan, precis som det sägs i motionen skrivas av fler än 

läkare.  
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Det åligger personen själv som söker färdtjänst att styrka sitt behov av 

färdtjänst och det görs genom att lämna in handlingar som styrker hur 

funktionsnedsättningen påverkar förmågan att förflytta sig och/eller att 

åka buss. Priset för detta intyg är fastställt av Region Västerbotten. 

Giltighetstiden på de tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst som Umeå 

kommun utfärdar sätts, om bedömningen är att tillståndet inte kommer att 

kunna förbättras, till 10 år vilket är den längsta tiden som bedöms vara 

möjligt. 

 

Nuvarande lagstiftning, färdtjänstlagen, trädde i kraft 1 januari 1998. Det 

blev då en lag under Trafiklagstiftningen från att tidigare ha legat under 

Socialtjänstlagen. Bedömningen under Socialtjänstlagen gjordes utifrån att 

färdtjänst var: ”en speciell form av social service, som i den mån den 

behövs för den enskildes livsföring kan anses som bistånd enligt 6 § SoL”. 

Efter 1998 är det följande som ligger till grund för bedömningen: 

”Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter 

behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av 

funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att 

förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 

kommunikationsmedel”. 

 

Det medicinska utlåtandet är ett av de bedömningsunderlag som våra 

färdtjänstkonsulenter använder i utredningen kring om en person ska få 

tillstånd eller inte. Under 2018 gjordes gällande färdtjänst 1648 

bedömningar, varav 126 fick avslag. 23 överklagade, och 1 fick rätt i 

Förvaltningsrätten. Mot bakgrund av detta anser vi att nuvarande system 

med färdtjänstkonsulenternas bedömning och begäran av medicinska 

utlåtanden är ett resurseffektivt och rättssäkert system som inte bör 

förändras. 

 

I enlighet med tekniska nämndens yttrande föreslås kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion 7/2019 Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst 

Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-05-23 § 65 

Tekniska nämndens yttrande 2019-03-06 
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Beredningsansvariga 

Olov Häggström, kommunledningsstaben 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. Ordföranden konstaterar 

att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att 

avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) med instämmande av Peder Westerberg (L) och 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 att avslå motionen. Voterings begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för avslag till motion. 

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   

Mikael Berglund (S) x   

Lena Riedl (M) x   
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Igor Jonsson (M) x   

Åsa Bäckström (V)  x  

Bore Sköld (V)  x  

Mattias Larsson (C) x   

Peder Westerberg (L)  x  

Nils Seye Larsen (MP) x   

Lena Karlsson Engman (S) x   

Veronica Kerr (KD)  x  

Summa 11 4 0 

 

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) till förmån för eget yrkande att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Ulrika Edman, Björn Kjellsson, Lena 
Karlsson Engman, Nils Seye Larsen och Patrik Brännberg. 
 
Yrkanden 
Veronica Kerr (KD), Ulrika Edman (V) och Björn Kjellsson (L) – Bifall till 
motionen. 
 
Lena Karlsson Engman (S), Nils Seye Larsen (MP) och Patrik Brännberg 
(AP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslag) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag att avslå motionen.  

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

om att bifalla motionen. 

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

att bifalla motionen. Vi yrkade bifall på en bra motion. Vänsterpartiet är 

förespråkare för en förenklad handläggning av vissa basala välfärdstjänster 

utifrån var och en efter behov. En annan sådan välfärdstjänst skulle kunna 
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vara trygghetslarm som borde ges till den som efterfrågar, vilket är en 

grundläggande trygghetsfråga. I Umeå kommun har vi en relativt utbyggd 

stadstrafik, och ingen som kan åka buss vill gärna blir ruinerad av de höga 

färdtjänstavgifterna, som (V)i anser borde vara lika hög som busstaxan. Det 

är relativt få avslag på ansökan om färdtjänst, ibland gränsfall till de som 

faktiskt har behov, så menar vi att okynnessökandet är obefintligt och att 

de som söker faktiskt har ett reellt behov. Att en huvudman ska skriva intyg 

år en annan huvudman till en hög kostnad och den belastning på 

primärvården är helt orimligt. Att dessutom enskilda ska stå för kostnaden 

för att få sin sak prövad anser vi orimligt. De allra flesta skulle i praktiken gå 

in på 1177 och kunna göra ett utdrag ur sin journal. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Tekniska nämnden 
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§ 108 
Diarienr: KS-2019/00638 

Motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad 

varudistribution i Umeå! Nils Seye Larsen, Mariam 

Salem, Elin Söderberg och Alice Nikmanesh (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad varudistribution i 

Umeå med motivering enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-08-26 yrkar Nils Seye Larsen 

(MP), Mariam Salem (MP), Elin Söderberg (MP) och Alice Nikmanesh (MP) 

att införa kommunalt samordnad varudistribution i Umeå i enlighet med 

den modell som finns i Österlens kommunerna Simrishamn, Tomelilla och 

Ystad. 

 

Som framgår av motionen är det många aspekter som ska belysas för att 

kunna skapa bra förutsättningar för samordnad varudistribution i Umeå 

kommun. Dels finns idag redan upprättade distributionskanaler av 

befintliga distributörer. Risk att detta påbyggs med ytterligare 

distributionskanaler är stor om inte redan befintliga kanaler samnyttjas. En 

gemensam varudistribution kommer också skapa lokalbehov för 

uppsamling av varor som skall samdistribueras ut i kommunen. Allt detta 

ska också ske inom de ekonomiska ramar som ställs.  

 

En förstudie från 2018 genomförd i Gävleborg visar i simuleringar, att 

antalet fordonskilometer minskar med 73 % för livsmedel och 76 % för 

övriga varor. Det finns liknande siffror på andra håll i landet. Samordnad 

varudistribution kan också öka konkurrensen genom att lokala 

livsmedelsproducenter kan lämna anbud, där kravet på en egen 

transportapparat vid fri leverans utgör det största hindret för mindre 

företag att delta i kommunala upphandlingar. En fördjupad analys av detta 
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bör göras för genomförbarhet där beaktning av miljömässig påverkan, ökad 

mängd lokala leverantörer och möjlighet till lägre kostnader. Umeå 

kommun behöver identifiera vilka drivkrafter som är viktigast och välja 

affärsmodell därefter. Ägare av projektet utses inom kommunen och då 

med inriktning mot miljö, logistik och transport. Det förväntade resultatet 

bör ge svar på genomförbarhet och förväntade effekter för Umeå kommun 

samt vilken viljeinriktning kommunen skall ha. 

Beslutsunderlag 

Motionen. 

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson, upphandlingschef i Umeå kommun i dialog med 

verksamheterna. 

 

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

motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Nils Seye Larsen (MP) – 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 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Nils Seye Larsen, Bore Sköld, Hans Lindberg, Patrik 
Brännberg och Mattias Larsson. 
 
Yrkanden 
Nils Seye Larsen (MP) och Patrik Brännberg (AP) – Bifall till motionen. 
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Bore Sköld (V), Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordförande 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 

förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna  
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§ 109 
Diarienr: KS-2019/00682 

Motion 16/2019: Anställ pensionerade poliser i 

skolan för ökad trygghet; Veronica Kerr, Birgitta 

Nordvall och Sven-Åke Granberg (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 16/2019: Anställ pensionerade poliser i skolan för ökad 

trygghet enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och för- och 

grundskolenämndens yttrande. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-09-30 yrkar Veronica Kerr 

(KD), Birgitta Nordvall (KD) och Sven-Åke Granberg (KD): 

att kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden och 

gymnasienämnden i uppdrag att utreda möjligheten att anställa 

säkerhetssamordnare i skolan, förslagsvis pensionerad polis. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och för- och 

grundskolenämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår den. 

Beslutsunderlag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019-12-18, § 113. 

För- och grundskolenämndens yttrande 2020-01-30, § 8. 

Motion. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) – bifall till motionen 

Moa Brydsten (S) med instämmande av Ulrika Edman (V) – avslag till 

motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) till förmån för eget yrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Moa Brydsten, Madelene Nord, Ellen 
Ström, Hans Lindberg, Patrik Brännberg och Nils Seye Larsen. 
 
Yrkanden 
Veronica Kerr (KD) – Bifall till motionen. 
Moa Brydsten (S), Madelene Nord (M), Ellen Ström (V), Patrik Brännberg 
(AP) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslag) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

 
Reservation 
Veronica Kerr (KD) till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 110 
Diarienr: KS-2019/00692 

Motion 17/2019: Inrätta skolträdgårdar på Umeås 

grundskolor; Nils Seye Larsen, Mariam Salem och 

Alice Nikmanesh (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 17/2019: Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor i 

enlighet med för- och grundskolenämndens och tekniska nämndens 

yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-09-30 yrkar Nils Seye Larsen 

(MP), Mariam Salem (MP) och Alice Nikmanesh (MP): 

 

att Umeå kommun inrättar skolträdgårdar vid respektive 

grundskola/förskola. 

 

att för- och grundskolenämnden samt äldrenämnden samverkar för att få 

till den generationsöverskridande samverkan som skolträdgårdarna syftar 

till. 

 

För- och grundskolenämnden och tekniska nämnden har yttrat sig och 

föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Äldrenämnden avstår 

från att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 

För- och grundskolenämndens protokoll 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå 

motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Nils Seye Larsen (MP) – 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 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Nils Seye Larsen och Moa Brydsten.  
 
Yrkanden 
Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till motionen. 
Moa Brydsten (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Tekniska nämnden 

För- och grundskolenämnden   
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§ 111 
Diarienr: KS-2019/00702 

Motion 18/2019: Umeinitiativet; Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 18/2019: Umeinitiativet besvarad. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019 

yrkar Vänsterpartiet: 

 

• att Umeå kommun öppnar en ny form av medinflytande där 
umebor inbjuds till att presentera förslag för att utveckla 
kommunen 

• att denna form av medinflytande går under namnet Umeinitiativet 

• att de förslag som lämnas in till Umeinitiativet skickas vidare till 

berörd kommunal nämnd för beslut om dessa stöds av minst 100 

underskrifter 

Det som i motionen kallas Umeinitiativet är en typ av e-förslag (även kallat 

e-petition) som till viss del liknar de medborgarförslag som Umeå kommun 

hade under en period, men som togs bort 2015. Den största skillnaden 

mellan medborgarförslag och e-förslag är att i det sistnämnda är kravet för 

att förslagen ska tas upp för beslut att ett givet antal umebor ger sitt stöd 

till förslaget. Förslag lämnas in och får stöd på kommunens hemsida. Den 

webbaserade plattformen för att lämna förslag kan dessutom fungera som 

en plats där förslag kan diskuteras. 

 

Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla former för 

medborgarinflytande och dialog. På Umeå kommuns webbplats kan 

umebor lämna förslag och synpunkter, följa sitt ärende och få besked när 
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det hanteras. Under hösten 2019 genomfördes dialogsamtal i 12 stadsdelar 

med hjälp av ”dialogcykeln”, samt digitalt på kommunens hemsida. Där har 

umebor fått ge synpunkter och förslag för utvecklingen i sina stadsdelar. 

1 400 personer deltog digitalt, och cirka 700 personer deltog i de fysiska 

samtalen. 

 

Som en del i ett kommande 3-årigt projekt finansierat av Vinnova där 

Umeå kommun inbjudits att delta planerar Umeå kommun att ta fram en 

innovationsplattform som ska tillvara förslag och idéer från invånare, 

företag och andra aktörer i samhället med avsikten att skapa ett system för 

att utveckla idéer och hitta finansiering. Det syftar till att bli en idésluss i 

bred bemärkelse som kopplar samman olika samhällsaktörer och enskilda 

umebor för att utveckla kommunen. 

 

I likhet med jämställdhetsutskottets yttrande anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion 18/2019 Umeinitiativet 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2019-12-12 

Beredningsansvariga 

Jan Bergman, kommunikationsdirektör 

Olov Häggström, kommunledningsstaben 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Edmans förslag om bifall till motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad). 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) med instämmande av Peder Westerberg (L) – 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 enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Ulrika Edman, Björn Kjellsson, Elin Söderberg, Charlotta 
Westerlund och Patrik Brännberg. 
 
Yrkanden 
Ulrika Edman (V) – Björn Kjellsson (L), Elin Söderberg (MP) och Patrik 
Brännberg (AP) – Bifall till motionen. 
 
Charlotta Westerlund (S) och Anders Ågren (M) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen besvarad. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för att bifalla motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 22 ja-röster, 12 nej-röster, 1 som avstår från att rösta och 30 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Voteringslista. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 112 
Diarienr: KS-2019/00737 

Motion 19/2019: Gatubibliotek; Gudrun Nordberg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 19/2019: Gatubibliotek i enlighet med kulturnämndens 

yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-09-30 yrkar Gudrun Nordborg 

(V) att fullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att inrätta minst fem 

gatubibliotek på strategiskt valda platser. 

 

Kulturnämnden har 2019-12-11 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Kulturnämndens protokoll 2019-12-11, § 68. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Edmans förslag om bifall till motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen 

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Ulrika Edman och Tomas Wennström. 
 
Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Kulturnämnden   
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§ 113 
Diarienr: KS-2019/00739 

Motion 20/2019: Namnändring av 

ceremonirummet; Björn Kjellsson (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet i enlighet 

med jämställdhetsutskottets yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019 

yrkar Björn Kjellsson (L) att Umeå kommun byter namn på rummet i 

Rådhuset, som idag kallas ”ceremonirum” till ”vigselrum”. 

 

Borgerliga vigslar kan förrättas i Rådhuset och 2003 bytte rummet efter en 

motion från dåvarande Folkpartiet Liberalerna namn från vigselrummet till 

ceremonirummet. Namnbytet skedde för att äktenskapsbalken inte var 

könsneutral och enbart heterosexuella äktenskap kunde ingås genom 

vigsel. I samband med den tidigare namnändringen gjordes också en 

översyn av den totala inredningen i rummet så att det kan omfatta alla, 

oavsett sexualitet eller religion. 

 

Motionären framhåller i sin motion att förslaget till namnändring är en 

konsekvens av att äktenskapsbalken könsneutraliserats och att äktenskap 

därmed ingås genom vigsel, oavsett om paret är av samma eller olika kön. 

Det är därför konsekvent och symboliskt viktigt att ceremonirummet byter 

namn till vigselrummet för att spegla lagändringen. 

 

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott har 2019-12-12 yttrat sig och 

föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet; Björn Kjellsson (L) 

JUSK yttrande på motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet 
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Beredningsansvariga 

Olov Häggström, kommunledningsstaben 

 

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

bifalla motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Peder Westerberg (L) – bifall till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Björn Kjellsson. 
 
Yrkanden 
Björn Kjellsson (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att 
bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären  

Vanessa Holmlund 
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§ 114 
Diarienr: KS-2019/00782 

Motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i 

Umeå; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder 

Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i Umeå besvarad 

genom det arbete som idag bedrivs med konkurrensprövning, dialoger 

med näringslivet samt bransch- och företagarråd enligt Umeå kommun 

Näringslivs yttrande nedan. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica 

Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att bifalla 

motionen. 

Ärendebeskrivning 

I motion väckt i kommunfullmäktige 2019-10-28 yrkar Anders Ågren (M), 

Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD): 

 

Att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all 

kommunal verksamhet såväl inom förvaltningarna som de kommunala 

bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. 

 

Att kommunen skyndsamt ska ge förslag för att åtgärda eventuell 

förekomst av osund konkurrens.  

 

Umeå kommun Näringslivs yttrande 

Det är riktigt att i den attitydmätning som Svenskt Näringsliv genomför så 

finns en uppfattning bland de företag som besvarar enkäten att Umeå 

Kommun konkurrerar med privata aktörer i en hög utsträckning. 
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Umeå kommun har genom Umeå kommun Näringsliv under 2019 

tillsammans med organisationen företagarna och i dialog med Svenskt 

Näringsliv arbetat för ökad förståelse och dialog mellan företagen och 

kommunen avseende kommunal konkurrens och tjänster där företag gör 

bedömningen att konkurrensen är antingen osund eller att privata aktörer 

kan utföra tjänsten på ett bättre eller kostnadseffektivare sätt.  

 

Umeå kommun Näringsliv har därför inrättat en tjänst där företag (och 

andra) har möjlighet att anmäla om anmälaren uppfattar att kommunen 

bedriver konkurrerande verksamhet. Umeå kommun Näringsliv utreder 

omständigheterna bakom och inleder en dialog med utförande kommunal 

organisation om orsak och bakgrund. Ärendet återrapporteras även till det 

2018 bildade företagarrådet. Om det inte går att lösa via dialog lyfts 

ärendet till Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.  

Under 2019 har två ärenden inkommit och är föremål för utredning.  

Under 2020 kommer Umeå kommun Näringsliv komplettera och utveckla 

konkurrensprövningen med en utmaningsrätt där företag och andra har 

möjlighet att i ett arbetssätt liknande osund konkurrens anmäla och 

utmana kommunen när man anser det finns bättre sätt att utföra en tjänst.  

 

Bedömning är därför att ett fortsatt arbete med att öppna möjligheten för 

det lokala näringslivet att i dialogform föra en diskussion med Umeå 

Kommun om kommunal konkurrens är det bästa och effektivaste sättet att 

motverka osund konkurrens. Genom detta arbetssätt får det lokala 

näringslivet själva lyfta och vara med och påverka Umeå Kommun i frågan 

om kommunal konkurrens, vilket i sin tur förstärker samverkan och 

dialogen mellan Umeå Kommun och det lokala näringslivet. Utöver 

företagarrådet har även det även bildats ett antal branschråd som 

möjliggör dialog om konkurrens. 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsens förslag) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i Umeå besvarad 

genom det arbete som idag bedrivs med konkurrensprövning, dialoger med 

näringslivet samt bransch- och företagarråd enligt Umeå kommun 

Näringslivs yttrande nedan. 
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Beslutsunderlag 

Motionen 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, näringslivschef 

Peter Öystilä, näringslivsutvecklare, företagsklimat 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Elmer Eriksson (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Ulrika Edman (V) – Avslag till motionen. 
Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut.  

 

Huvudförslag: Ordföranden utser tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 

besvarad) till huvudförslag. 

Motförslag: Avslag mot bifall till motionen. Ordföranden finner att 

utskottet beslutar att motförslag till huvudförslaget ska vara bifall till 

motionen. 

 

Därefter ställer ordföranden att anse motionen besvarad mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att utskottet beslutar att anse motionen 

besvarad. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för att anse motionen besvarad. 

Nej-röst för att bifalla motionen. 

 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Elmer Eriksson (M), 
ordförande (ålderspresident) 

 X  

Janet Ågren (S) X   

Tomas Wennström (S) X   

Andreas Lundgren (S) X   

Ulrika Edman (V)   X 
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Maja Westling (C)  X  

Peder Westerberg (L)  X  

Summa 3 3 1 

Med tre ja-röster, tre nej-röster och en som avstår från att rösta beslutar 

utskottet att bifalla motionen (ordförande har utslagsröst). 

 
Reservation 

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

att avslå motionen. 

 

Janet Ågren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

att anse motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) med instämmande av Bore Sköld (V) och Nils Seye 

Larsen (MP) – enligt tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen besvarad 

 

Anders Ågren (M) – enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

bifalla motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer förslaget att anse motionen besvarad mot bifall till 

motionen. Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad. 

Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för att anse motionen besvarad 

Nej-röst för att bifalla 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   

Mikael Berglund (S) x   
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Lena Riedl (M)  x  

Igor Jonsson (M)  x  

Åsa Bäckström (V) x   

Bore Sköld (V) x   

Mattias Larsson (C)  x  

Peder Westerberg (L)  x  

Nils Seye Larsen (MP) x   

Lena Karlsson Engman (S) x   

Veronica Kerr (KD)  x  

Summa 9 6 0 

 
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Hans Lindberg, Mattias Larsson, Peder 
Westerberg, Veronica Kerr, Ulrika Edman, Jan-Olov Carlsson och Patrik 
Brännberg. 
 
Yrkanden 
Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica 
Kerr (KD) – Bifall till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen 
besvarad). 
 
Ulrika Edman (V) – I första hand avslå motionen och i andra hand 
besvarad. 
 
Patrik Brännberg (AP) – Avslå motionen. 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen mot avslag till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Votering begärs. 
 
Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
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Motförslag: Bifall till motionen mot avslag till motionen. Ordföranden 
finner att motförslag till huvudförslaget ska vara bifall till motionen. 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall till motionen. 
Nej-röst för avslag till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 25 ja-röster mot 7 nej-röster, 3 som avstår från att rösta och 30 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att som motförslag till 
huvudförslaget utse bifall till motionen.  Voteringslista. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster mot 15 nej-röster, 1 som avstår från att rösta och 30 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag att anse motionen besvarad.  Voteringslista. 
 
Reservation 
Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica 

Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att bifalla 

motionen. 

  

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
Näringsliv   
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§ 115 
Diarienr: KS-2019/00848 

Motion 26/2019: Flygstopp nu! – klimatsmart 

resande i Umeå kommun; Åsa Bäckström, Bore 

Sköld och Ulrika Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde på grund av tidsbrist. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 26/2019 Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå 

kommun enligt personalnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-10-28 yrkar Åsa Bäckström 

(V), Bore Sköld (V) och Ulrika Edman (V): 

 

att i Umeå kommun införa ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för 

förtroendevalda 

 

att i Umeå kommun införa ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för 

tjänstepersoner 

 

att i Umeå kommun införa en norm som innebär att inbjudna gäster 

erbjuds att resa hit med ett klimatsmart alternativ 

 

att se över Umeå kommuns resepolicy för tjänsteresor så att hållbara 

klimatsmarta tjänsteresor utgör normen. 

 

Personalnämnden har 2019-12-17 yttrat sig över motionen och föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Se personalnämndens protokoll i 

bilaga. 
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Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2019-12-17, § 60 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg, personaldirektör 

 

Hållbarhetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) – Bifall till motionen. 
 
Lena Riedl (M), Björn Kjellson (L), Robert Axebro (C), Janet Ågren (S) och 
Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

motionen. Ordföranden konstaterar att hållbarhetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen 

 

Nils Seye Larsen (MP) – bifall till motionens fjärde att-sats att se över 

Umeå kommuns resepolicy för tjänsteresor så att hållbara klimatsmarta 

tjänsteresor utgör normen 

 

Anders Ågren (M) med instämmande av Mattias Larsson (C), Peder 

Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) – bifall till hållbarhetsutskottets 

förslag att avslå motionen 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionens tre första att-satser. 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå de tre att-satserna. Därefter ställer 

ordförande avslag mot bifall till motionens fjärde att-sats. Kommun-

styrelsen besluta att avslå den fjärde att-satsen. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för avslag till den fjärde att-satsen 

Nej-röst för bifall till den fjärde att-satsen 

 

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   

Mikael Berglund (S) x   

Lena Riedl (M) x   

Igor Jonsson (M) x   

Åsa Bäckström (V)  x  

Bore Sköld (V)  x  

Mattias Larsson (C) x   

Peder Westerberg (L) x   

Nils Seye Larsen (MP)  x  

Lena Karlsson Engman (S) x   

Veronica Kerr (KD) x   

Summa 12 3 0 

 

Med 12 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå den 

fjärde att-satsen. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

att bifalla motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

på grund av tidsbrist.  

 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna 

Personalnämnden 
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§ 116 
Diarienr: KS-2019/00849 

Motion 27/2019: Bevara och utveckla Lundåkern 

tillgängligt för alla Umeåbor; Mattias Sehlstedt (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde på grund av tidsbrist. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla den reviderade motionen 27/2019: Bevara och utveckla 

Lundåkern tillgängligt för alla Umeåbor, enligt nedan:  

att kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett 

planarbete för att arbeta fram och anta en ny detaljplan som säkerställer 
hela Lundåkern och omgivning som ett natur- och rekreationsområde 
samt offentlig plats, tillgängligt för alla i enlighet med motionens 
intentioner. 
 
att fullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att fastställa den nya 
detaljplanen för området när den är färdig 
 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess planeringsutskott 
i uppdrag att vid nästa ordinarie prövning revidera utbyggnadsordningens 
inklusive karta över Umeå tätort kopplat till bostadsförsörjningsstrategin, 
så att Lundåkern tas bort som ett område för framtida exploatering. 
 
att kommunfullmäktige utrycker viljan att inte i närtid genomföra de 
skrivningarna och illustrationer gällande tänkt exploatering av Lundåkern 
som finns i översiktsplanepaketet antaget av KF juni 2018 samt 
underliggande FÖP:ar. Samt att denna inriktning gäller tills nytt 
fullmäktigebeslut tas i enlighet med attsats fem. 
 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess planeringsutskott 
i uppdrag att i samband med nästa ordinarie aktualitetsprövning av 
kommunens översiktsplan justera dokumentet i enlighet med motionens 
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förslag att ändra planerad användning av Lundåkern från bostäder till 
rekreation och park. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-10-28 har vänsterpartiet 

genom Mattias Sehlstedt föreslagit att den del av Lundåkern, som i 

fördjupning av översiktsplan för centrala stadsdelarna utpekas som för 

framtida bostadsbebyggelse, istället bör utvecklas som en grön lunga och 

offentlig plats, tillgänglig för alla Umeåbor. I motionen föreslås 

kommunfullmäktige besluta; 

- Att kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att starta 
ett planarbete för att arbeta fram och anta en ny detaljplan som 
säkerställer hela Lundåkern och omgivning som ett natur- och 
rekreationsområde samt offentlig plats, tillgängligt för alla i enlighet 
med motionens intentioner.   

- Att fullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att fastställa den 
nya detaljplanen för området när den är färdig 

- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess 
planeringsutskott i uppdrag att skyndsamt revidera 
utbyggnadsordningens inklusive karta över Umeå tätort kopplat till 
bostadsförsörjningsstrategin, så att Lundåkern tas bort som ett 
område för framtida exploatering.  

- Att kommunfullmäktige utrycker viljan att inte i närtid genomföra 
de skrivningarna och illustrationer gällande tänkt exploatering av 
Lundåkern som finns i översiktsplanepaketet antaget av KF juni 
2018 samt underliggande FÖP:ar. Samt att denna inriktning gäller 
tills nytt fullmäktigebeslut tas i enlighet med attsats fem.  

- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess 
planeringsutskott i uppdrag att till kommunfullmäktige återkomma 
med ett beslutsförslag på revidering av översiktsplanepaketet 
antaget av KF juni 2018, speciellt fördjupningen för Umeå och 
Fördjupning för de centrala stadsdelarna när det gäller att stryka 
skrivningarna om Lundåkern som ett exploateringsområde. 

Yttrande 

Det finns ett antal aspekter att beakta gällande bebyggelse på Lundåkern 

och komplexiteten i dessa är huvudorsaken till att planering av området 

ännu inte påbörjats. Området omfattas idag av två detaljplaner med 

markanvändningen hamnverksamhet, park/plantering samt en mindre yta 

parkering. Lundåkern är inte utpekad i Byggnationsantagande 2019–2026.  
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I syfte att uppnå en hållbar stadsutveckling har kommunens 

utvecklingsstrategier formulerats. Umeås tillväxt bör så långt det är möjligt 

samlas inom fem kilometers radie från stadskärnan eller 

universitetsområdet för att möjliggöra en tät, kompakt och 

funktionsblandad stad med korta geografiska avstånd som minskar 

transportbehoven och gör alternativ till bilen såsom gång och cykel mer 

konkurrenskraftiga. En grundbult för att uppnå den förtätning som följer av 

tillväxtmålet är att ny tät kvartersbebyggelse planeras längs de stråk som 

gynnar kollektivtrafiken på bästa sätt.  

 

I fördjupning för de centrala stadsdelarna pekas Lundåkern ut som ett 

område för bebyggelseutveckling där allmänhetens tillgänglighet till 

vattnet, och i viss mån de strandnära naturvärdena, ska säkras genom att 

ett brett strandnära stråk behålls/utvecklas och där nya parker integreras 

på ett sätt som säkerställer god tillgång till de kvaliteter som de gröna 

miljöerna kan erbjuda. I planen nämns Lundåkern också som den sydliga 

startpunkten på Tväråstråket, som bör utvecklas till ett grönt 

rekreationsstråk som sträcker sig upp till Forslunda. I det fortsatta 

planeringsarbetet föreslås även att arbetet med grönstrukturen fördjupas, 

bl.a. för att säkerställa barnens utemiljöer och finna verktyg för 

kompensationsåtgärder. Intentionerna i FÖP:en är alltså att framtida 

exploatering ska kunna ske på ett sätt som tar hänsyn till och möjliggör en 

utveckling även av platsens rekreativa värden. 

 

I och med Lundabrons färdigställande har Lundåkern fått en ökad 

betydelse med dess funktion som en länk mellan norra och södra sidan av 

älven där nya flöden av människor rör sig både i rekreations- och 

nyttosyfte. Bron har också ökat tillgängligheten till grönområdena på 

Bölesholmarna som tidigare, trots sin geografiska närhet, varit otillgängliga 

för boende på norra sidan av Umeälven. 

 

Det finns ett antal indikatorer som tyder på att Lundåkernområdet 

innehåller höga naturvärden. Vid inventering av fladdermöss i samband 

med utveckling längst Kvarnvägen visade mätningar på hög förekomst av 

fladdermöss i området. Närheten till vattnet, Umeälven och Tvärån, 

söderläget samt stor andel lövskog är andra indikatorer på att höga värden 

kan finnas.  Även gällande markförhållandena på platsen är osäkerheten 
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relativt stor samtidigt som en förhållandevis stor del av området omfattas 

av strandskydd. Alla dessa är faktorer där det råder osäkerhet kring de 

faktiska förhållandena och som kan verka styrande för den framtida 

utvecklingen av området. 

 

I översiktsplanearbetet har avvägningar på en strategisk nivå gjorts för att 

se hur utvecklingen av platsen passar in i den övergripande 

stadsstrukturen, där tillgång till grönområden är en viktig faktor. 

Den fördjupade översiktsplanens schematiska nivå innebär dock att 

platsens förhållanden vad gäller exempelvis naturvärden och 

markförhållanden inte har studerats i detalj. För att avgöra vilken 

utveckling som är möjlig behöver området studeras närmare. Gällande 

detaljplaner för området gör det dock möjligt att redan nu påbörja 

åtgärder för att göra Lundåkern till en mer attraktiv plats för rekreation och 

friluftsliv. 

 

Med grund i ovanstående resonemang föreslår Övergripande planering att 

motionen bör anses besvarad. Övergripande planering kommer i samband 

med kommande revidering av den fördjupade översiktsplanen arbeta in   

de intentioner som uttrycks i motionen. 

 

Yttrandet har tagits fram av Övergripande planering, Mark- och 

exploatering. 

 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 27/2019 besvarad med hänvisning till vad Övergripande 

planering, Mark- och exploatering har anfört. 

Beredningsansvariga 

Olle Norqvist, övergripande planering 

Anna Löfqvist, mark och exploatering 

Beslutsunderlag 

Motion från Vänsterpartiet 
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Planeringsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) - avslag till motionen 

Mikael Berglund (S) med instämmande av Mattias Larsson (C), Peder 

Westerberg (L) och Bore Sköld (V) – bifall till motionen med justering i 

tredje att-satsen: att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess 

planeringsutskott i uppdrag att skyndsamt vid nästa ordinarie prövning 

revidera utbyggnadsordningens inklusive karta över Umeå tätort kopplat 

till bostadsförsörjningsstrategin, så att Lundåkern tas bort som ett område 

för framtida exploatering. 

Ny femte att-sats: att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess 

planeringsutskott i uppdrag att i samband med nästa ordinarie 

aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan justera dokumentet i 

enlighet med motionens förslag att ändra planerad användning av 

Lundåkern från bostäder till rekreation och park. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer bifall till 

motionen med revidering av att-sats 3 och 5 mot avslag till motionen. 

Planeringsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla den 

reviderade motionen. 

 

Reservation 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – avslag till motionen 

 

Bore Sköld (V) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) – att bifalla 

motionen enligt planeringsutskottets förslag 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att bifalla motionen enligt planeringsutskottets förslag.  
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Reservation 

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

att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 

Mark- och exploatering 
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§ 117 
Diarienr: KS-2019/01007 

Motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm; Nils 

Seye Larsen (MP), Mariam Salem (MP), Alice 

Nikmanesh (MP), Ulrika Edman (V) och Åsa 

Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde på grund av tidsbrist. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm enligt tekniska 

nämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-12-16 yrkar Nils Seye Larsen 

(MP), Mariam Salem (MP), Alice Nikmanesh, (MP), Ulrika Edman (V) och 

Åsa Bäckström (V): 

 

att hela Umeå kommun ställer om för att klimatsmart mat ska utgöra 

normen. 

 

att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

 

Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande och föreslår 2020-03-26 

att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2020-03-26, § 39. 
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Motionen. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen (MP) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) – avslag till motionen  

 

Propositionsordning som godkänns  

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

på grund av tidsbrist. 

 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Motionärerna   
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§ 118 
Diarienr: KS-2020/00138 

Interpellation: Kommer det skapas bättre 

förutsättningar för turismen? Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Coronapandemin att 

interpellationen får ställas och att interpellationen och 

interpellationssvaret endast behandlas skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Peder Westerberg (L) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen? 

Turism och besöksnäring med olika evenemang och upplevelser har i dag 

stor betydelse för samhällsekonomin. Därför måste politiken skapa 

förutsättningar för en ökad turism i kommunen. Det är viktigt att vi satsar 

ekonomiskt på turismnäringen för det är väl investerade pengar. Man kan 

också se att de kommuner som satsat på turismen, har fått stort 

genomslag. 

 

Om man ser till Umeå så finns det fortfarande mycket att göra och vi 

saknar bland annat en central gästhamn för båtfolket. Ser man till 

statistiken av antalet båtnätter i Västerbotten så är vi nästan sämst av alla 

län i Sverige. Vi ligger också långt efter våra grannlän i statistiken. Något vi 

också saknar i Umeå är centrala ställplatser för husvagnar och husbilar. Det 

är heller ingen stor investering för att ordna det, jämfört med vad man får 

tillbaka ekonomiskt. Sen behöver heller inte kommunen driva det, utan det 

finns många duktiga entreprenörer som vi kan ge bra förutsättningar. 

 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) 

1. Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen? 
2. Kommer det tillskapas mera ställplatser centralt för husvagnar och 

husbilar? 
3. Kommer det att bli en central gästhamn i Umeå?  
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Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande överlämnar 

besvarandet till tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (S) 

som lämnar följande skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1 

Turismen och besöksnäringen är viktig för Umeå och för Umeå kommun. 

Den växer stadigt och bidrar till arbetstillfällen och skatteintäkter. 

Kommunens satsning på besöksnäringen är bred och kan handla om allt 

ifrån att utveckla våra parker och offentliga miljöer till viktiga investeringar 

som vår nya färja. 

 

Sedan ett antal år äger Umeå kommun, tillsammans med besöksnäringen, 

Visit Umeå Visit Umeå jobbar strategiskt och kunskapsbaserat för att stötta 

branschen och locka fler till Umeå. Det är en prioriterad satsning där 

näringslivet och Umeå kommun gemensamt satsar på just turism, event 

och möten. Att Umeå är attraktiv som besöksdestination visar sig bland 

annat genom det stora intresset för att etablera hotell och boenden i 

Umeå. Nu senast Petter Stordalens och Diös satsning på ytterligare ett 

hotell bredvid Thule-huset.  

 

Visit Umeå har vidare en eventbudget som nyttjas för att locka och stötta 

evenemang, stora som små. Bl.a. Brännbollsyran och fotbollsfestivalen, för 

att nämna två exempel. Visit jobbar även väldigt aktivt för att tillsammans 

med näringslivet påverka arrangörer och besökare att resa till och förlägga 

möten och konferenser i Umeå. 

 

Under åren har Umeå kommun på olika sätt dessutom investerat i och 

stöttat flera anläggningar av betydelse för besöksnäringen. Som exempel 

kan nämnas Bildmuseet, Norrlandsoperan, Guitars, och Väven. Utbudet av 

goda kulturupplevelser är viktigt för att Umeå ska vara intressant att 

besöka.  

 

-Besöksnäringen och turismen är alltså viktig för Umeå, vi har satsat och vi 

kommer att fortsätta satsa, och då gärna i samverkan med näringslivet. 

 

Svar på fråga 2 
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Vad gäller frågan om ställplatser för husvagnar och husbilar i centrala 

Umeå så kan följande sägas. Det finns för tillfället, utöver First Camp vid 

Nydalasjön, möjligheter att parkera på gatumarksparkeringar i de östra och 

västra stadsdelarna. Vid Järnvägsallén, öster om viadukten, finns också 

lämpliga platser för både husvagnar och husbilar med några minuters 

promenadavstånd till centrum.  

 

På Noliaområdet och på Lundåkern finns större parkeringar där det är 

möjligt att stå över dagen. Det finns dock i dagsläget inga planer på nya 

ställplatser i de allra mest centrala delarna av Umeå. Detta eftersom 

bostadsbebyggelse och förtätning är prioriterat.  

 

Svar på fråga 3 

En gästhamn finns på södra Ön. Det är den mest centrala gästhamnen i 

kommunen. Här finns gästplatser men även möjligheter att hyra bryggplats 

säsongsvis. Det finns tillgång till vatten och el, servicehus med toaletter, 

tvätt och samlingsrum samt restaurang i direkt anslutning. Här finns också 

närhet till köpcentrum och busshållplats. Servicebyggnad har alltså byggts 

och kommunen har investerat i bryggor som hyrs ut till Öns bryggförening.  

För närvarande finns inte planer för att etablera någon gästhamn i riktigt 

centrumnära läge. I centrum har vi i stället gästbrygga. Den är välanvänd 

under perioder av fint båtväder, men fullbelagd endast vid ett fåtal tillfällen 

varje sommar. Flera bryggor kan vara möjliga att lägga ut, om en reell 

kapacitetsbrist uppstår.  Katamarankajen som nu är under ombyggnad kan 

då vara ett tänkbart läge för ändamålet. 
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§ 119 
Diarienr: KS-2020/00139 

Interpellation: Hur vill (S) möta att så många elever 

inte uppnår gymnasiebehörighet? Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Coronapandemin att 

interpellationen får ställas och att interpellationen och 

interpellationssvaret endast behandlas skriftligt. 

 Ärendebeskrivning 

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

grundskolenämndens ordförande. 

 

Hur vill (S) möta att så många elever inte uppnår gymnasiebehörighet? 

Umeå är en stad som så här långt klarat sig undan att få några områden 

klassade som särskilt utsatta. Det har vi bland annat UmeBrå att tacka för 

med det utmärkta samarbetet som bedrivs mellan polis, kommun och 

region med samverkan av den ideella sektorn. 

 

En väldigt viktig parameter för att fortsatt skapa en god framtid för våra 

unga är en väl fungerande skola. Umeå har en hög ambition att på för-, 

grund- och gymnasieskola tillhöra topp tre i skolresultat för 

kommungruppen större städer och kommunen uppvisar också goda 

resultat gällande andel elever behöriga till gymnasiet, elever i åk 6 som nått 

kunskapskraven i engelska, matematik och svenska samt elever som blivit 

godkända på nationella provet i matematik och svenska. 

 

Detta givet så finns det skolor där mellan 20 - 25% av eleverna inte är 

behöriga till gymnasiet. Det är en problematik som funnits i flera år och där 

krafttag måste till för att vi inte ska få fler unga som inte får förutsättningar 

till en bra utbildning och därmed den framtidstro som detta skapar. 

 

Jag vill därför ställa följande frågor till för- och grundskolenämndens 

ordförande Moa Brydsten. 
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1. Vilka åtgärder har vidtagits vid de skolor där skolresultaten varit så 
dåliga att 1 elev av 4 inte är behörig att gå på gymnasiet? 
 

2. Finns det en strategi om hur dessa problem ska mötas i framtiden? 
 

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

följande skriftliga svar: 

Tack Anders Norqvist för en intressant interpellation. Som Anders beskriver 

så har Umeå inga av polisen definierade utsatta, risk eller särskilt utsatta 

områden, och inte heller någon stor bostadssegregation eller 

skolsegregation. Som ansvarig för skolan är jag glad över det, då det är 

bevisat att skolframgång är den enskilt viktigaste faktorn för att inte hamna 

i utanförskap. Nämnden har också en politiskt hög ambition om att 

prestera topp tre i skolresultat bland kommungruppen större städer. 

Genom att skapa goda förutsättningar för alla barn att nå skolframgång 

förebygger vi social oro och utanförskap. Därför gläds vi också över de goda 

skolresultaten Umeå har. Men vi lutar oss inte tillbaka och är nöjda, utan 

det finns flera identifierade områden inom nämndens ansvarsområde som 

behöver utvecklas för att ytterligare höja resultaten och skapa jämlikare 

förutsättningar.  

 

Den statistik interpellanten använt sig av är skolverkets officiella statistik 

för betyg och behörighet som samlas in när eleverna går ut årskurs 9. 

Denna statistik passar bra att använda när Umeå kommun jämför sig med 

andra kommuner och där ligger Umeå precis som interpellanten 

konstaterat bra till. Men när vi inom nämnden jämför våra egna resultat 

med resultat från tidigare år använder vi statistik som visar på andelen 

elever som faktiskt blev behöriga till gymnasiet och då inklusive 

sommarskola. Dessa siffror visar bättre resultat, vilket betyder att 

sommarskolan är en viktig insats.  

 

Skolors resultat analyseras först och främst av respektive skola. Orsaken till 

låga resultat skiljer sig åt mellan de enskilda skolorna. Det finns dock vissa 

slutsatser som kan dras på huvudmannanivå och det är att 

socioekonomiska förutsättningar och andel nyanlända elever påverkar 

måluppfyllelse och resultat. Därför beslutade nämnden relativt nyss om en 

resursfördelningsmodell som till större del än tidigare tar hänsyn till dessa 
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parametrar. Resurser fördelas i större utsträckning efter behov. Umeå 

kommun bedriver också tillsammans med Skolverket ett utvecklingsarbete 

för att förbättra resultaten för nyanlända och flerspråkiga elever, vilket vi 

beviljats 16 miljoner kronor för insatser under tre år.  

 

Därutöver kan det utifrån för- och grundskolans kvalitetsarbete konstateras 

att för att eleverna skall bli behöriga och utvecklas så lång som möjligt 

utifrån utbildningens mål krävs framförallt höga förväntningar, tidiga 

insatser, engagerade och kompetenta pedagoger och pedagogiskt 

ledarskap. För att utveckla detta görs på huvudmannanivå riktade insatser 

på både generell nivå men också som styrs efter behov. Några exempel är 

förstelärare, pedagogiskt ledarskap, introduktionsutbildning, 

kompetenscentrum, närvaro, Levla, Umematte, pedagogiska stödteam och 

HLT.  

 

Ambitionen är att ytterligare förbättra skolresultaten och öka 

likvärdigheten för att alla elever ska ges möjlighet till skolframgång. 
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§ 120 
Diarienr: KS-2020/00144 

Interpellation: Varför satsar inte (S) på innovationer 

inom välfärden? Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Coronapandemin att 

interpellationen får ställas och att interpellationen och 

interpellationssvaret endast behandlas skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Anders Norqvist (L) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Varför satsar inte (S) på innovationer inom välfärden? 

Kommunstyrelsen har ett utvecklingsanslag som uppgår till cirka 23 Mkr 

per år. Anslaget ska bland annat användas till att skapa utveckling och 

tillväxt samt bidra till en attraktiv kommun som erbjuder en god livsmiljö. 

Medlen används ofta i projekt med andra aktörer så utväxlingen av satsade 

pengar genererar ofta ganska stora projekt med god resultatpotential. 

Detta är naturligtvis bra och ligger väl i linje med att Umeå är en 

universitetsstad med stor innovativ potential. 

 

Om man studerar fördelningen av medlen så är det dock tydligt att väldigt 

lite går till innovativa utvecklingsprojekt inom välfärdsområdena. 

Majoriteten av pengarna går i stället till stadsutveckling hänvisande till 

Umeås tillväxtmål på 200,000 invånare år 2050. 

 

En fråga man kan ställa sig är då om en god livsmiljö som attraktionskraft 

för potentiella inflyttare enbart ska baseras på ”hård infrastruktur” eller 

om värdet av en väl utvecklad skola, vård och omsorg har en nog så stark 

dragningskraft vid valet av bostadsort. Utbildning, hälsa och omsorg har 

med all säkerhet en minst lika stor innovativ potential som allmän 

stadsutveckling och bör därför i större omfattning få ta del av 

kommunstyrelsens utvecklingsanslag. 
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Vi vill därför ställa följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande Hans 

Lindberg: 

1. Hur tycker du att kommunstyrelsens utvecklingsanslag ska användas 
fr.o.m. år 2021? 

2. Hur stor del av utvecklingsanslaget ska användas för innovativa projekt 
inom välfärdssektorn, dvs. skola, vård och omsorg? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Utvecklingsanslaget har ett brett anslag och skall användas för utvecklings- 

och tillväxtskapande insatser utifrån följande grundprinciper 

 

• skapa tillväxt, utveckling och förnyelse av konkurrenskraft 
• leda till nya jobb och/eller nya företag 
• bidra till en hållbar och attraktiv kommun med god livsmiljö 
• bedrivas i samarbete/partnerskap med universitet, offentliga 

aktörer samt det lokala och regionala näringslivet 
• medfinansieras av ansvarig nämnd, om det är kommuninternt. 

 

Särskilt positivt beaktas hög uppväxling av kommunens medfinansiering i 

projektets budget.  

 

Utvecklingsanslaget har varit oerhört viktigt för Umeås tillväxt och är en del 

i förklaringen till att Umeå är i den absoluta Sverigetoppen när det gäller 

tillkomsten av nya arbetstillfällen och tillväxt. 

 

Majoriteten av projekten som finansieras via utvecklingsanslaget har 

extern finansiering via EU eller nationella program. Uppväxlingseffekten är 

vanligtvis god där 1 krona kan ge 10 kronor tillbaka. Som exempel: för 10 

projekt där insatta medel var 7,5 miljoner kronor fick vi tillbaka 138 

miljoner kronor.  

 

Många projekt är inriktade på innovation och näringslivsfrämjande 

insatser. Detta speglar till mångt och mycket hur EU vill att 

regionalfondsmedlen ska användas. Under EU-perioden 2014-2020 har 

merparten av EU-medlen riktats till att stärka företagande, infrastruktur, 

innovation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Detta återspeglas 

i användningen av utvecklingsanslaget.  
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Det är öppet för alla att söka medel ur utvecklingsanslaget. De flesta 

projekt drivs av externa aktörer som Umeå universitet, Västerbottens 

Handelskammare eller Coompanion. Det finns också flera exempel där 

kommunens verksamheter driver och medverkar i projekt, exempelvis 

inom delningsekonomi, hållbara arbetsresor och arbetsmarknadskunskap i 

skolan.  

 

Inför kommande EU-programperiod 2021-2027 finns det möjligheter att 

söka extern finansiering från exempelvis EU:s forskningsprogram Horizon 

Europe för att lösa samhällsutmaningar inom offentlig sektor och bidra till 

digitaliseringsarbetet. 

 

Kommunstyrelsen har även fått i uppdrag att utreda nyttjandet av anslaget 

för behov kopplat till kommunens egna behov av innovation, bland annat 

för digitaliseringsarbetet i välfärdsnämnderna. Detta arbete pågår just nu.
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§ 121 
Diarienr: KS-2020/00218 

Interpellation: Hur har det gått med kommunens 

mål, att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste 

kommun år 2020? Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Coronapandemin att 

interpellationen får ställas och att interpellationen och 

interpellationssvaret endast behandlas skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Peder Westerberg (L) har inkommit med en interpellation till individ- och 

familjenämndens ordförande. 

 

Hur har det gått med kommunens mål, att Umeå ska vara Sveriges 

tillgängligaste kommun år 2020? 

Trots att man har beslutat i riksdagen att samhället skulle vara tillgängligt 

för alla senast år 2010 är det inte så. Det som man kan konstatera nu, är att 

den målsättningen är långt ifrån uppnådd. 

 

Det är en fråga som berör många och minst 1,8 miljoner människor i 

Sverige antas ha någon form av permanent funktionsnedsättning. Så när vi 

diskuterar tillgänglighetsfrågor är det ingen liten grupp det handlar om 

När det gäller Umeå så har vi målet, att vi ska vara Sveriges tillgängligaste 

kommun år 2020. Jag tycker det är bra att vi satt ribban så högt, för det här 

en oerhört viktig fråga. Från Liberalernas sida så sätter vi också frågan om 

tillgänglighet högt på vår dagordning. 

 

Fråga till individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S) 

Hur har det gått med kommunens mål, att Umeå ska vara Sveriges 

tillgängligaste kommun år 2020? 
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Andreas Lundgren (S) individ- och familjenämndens ordförande 

överlämnar besvarandet till Tomas Wennström (S), personalnämndens 

ordförande som lämnar följande skriftliga svar: 

Peder Westerberg (L) har ställt en fråga till individ- och familjenämndens 

ordförande Andreas Lundgren (S) om hur det har gått med kommunens 

mål, att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020? Eftersom 

det är jag som är ordförande för Funktionshinderrådet är det mitt ansvar 

att försöka besvara Peder Westerbergs interpellation. 

Vi är helt överens om att tillgänglighetsfrågorna är oerhört viktiga och 

berör många människor som har någon form av funktionsnedsättning men 

även övriga invånare. Helt riktigt påpekar Peder också att Umeå i sitt 

strategiprogram ”Tänk till, gör rätt” hade som mål att vara Sveriges 

tillgängligaste kommun år 2020. Det var ett strategiprogram som antogs 

2014 och avslutades 2019. Det har nu ersatts av ett betydligt mer konkret 

”Program för tillgänglighet i Umeå kommun” och som sträcker sig från 

2018 till 2030. Det tycker jag är utmärkt. 

 

Jag är övertygad om att Peder Westerberg, som är mycket engagerad i 

funktionshinderrörelsen, håller med mig när jag påstår att det länge har 

funnits goda målsättningar vad gäller tillgänglighetsfrågor, men allt för lite 

konkreta och praktiska åtgärder och resultat.  

 

Det nya programmet innehåller nio fokusområden som är uppdelat i 

etapper på vardera fyra år. Varje etapp består av två till tre fokusområden 

med konkreta utvärdering- och mätbara mål som alla nämnder och 

kommunala verksamheter ska jobba med under etapptiden. Våra 

fokusområden, som vi är överens om med funktionshinderrörelsen, de 

närmaste åren 2018-2022 är arbete, sysselsättning samt transporter som 

innefattar allt från kollektivtrafiken, parkeringsplatser och färdtjänsten. 

I funktionshinderrådet har vi en bred representation från alla nämnder och 

olika föreningar inom funktionshinderrörelsen. De sistnämnda har inför 

varje möte möjlighet att lyfta aktuella och angelägna frågor. Varje nämnd 

och verksamhet redovisar årligen sitt arbete hur de uppfyller målen i 

funktionshinderrådet. Sedan sammanställs resultaten och återrapporteras 

till kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig.  
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Hur har det då gått med målet om att vi ska vara Sveriges tillgängligaste 

kommun? Det är omöjligt att svara på ett så luddigt mål. Det beror 

naturligtvis på vilken utvärdering och jämförelse man utgår ifrån. Vi är inte 

bäst, men vi ligger mycket bra till i jämförelserna som Myndigheten för 

delaktighet gör varje år. Dessutom har vi i Umeå kommun valt att arbeta 

med tillgänglighet utifrån ett brett perspektiv med nio fokusområden. 

Många andra kommuner i Sverige ser fortfarande tillgänglighet som en 

fråga endast i den byggda miljön. Här skiljer vi oss lite och det kan innebära 

att det tar längre tid att nå målen men vi står på en stabilare grund.  

Låt mig avslutningsvis säga, att jag är imponerad över det arbete, den 

kunskap och engagemang som finns inom funktionshinderrörelsen och 

kommunens olika verksamheter. Mycket återstår naturligtvis att göra, men 

tack vare det nya programmet för tillgänglighet har vi tagit många steg 

framåt i Umeå kommun. Jag är också övertygad om att vi kommer att 

fortsätta utveckla vårt tillgänglighetsarbete. 
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§ 122 
Diarienr: KS-2020/00249 

Interpellation: Vad kan vi göra för vårt lokala 

näringsliv som drabbats hårt av Coronavirusets 

utbredning? Nils Seye Larsen (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Coronapandemin att 

interpellationen får ställas och att interpellationen och 

interpellationssvaret endast behandlas skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Nils Seye Larsen (MP) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande.  

 

Vad kan vi göra för vårt lokala näringsliv som drabbats hårt av 

Coronavirusets utbredning? 

Coronavirusets utbredning i Europa och vår omvärld har väldigt hastigt lett 

till kraftigt sänkta intäkter för i synnerhet vår besöksnäring. Samtidigt ökar 

kostnaderna för de flesta företag på grund av en avsevärd ökning i 

sjukskrivningar. 

 

Det är i synnerhet de mindre företagen som har svårt att klara sig och om 

utbredningen av coronaviruset håller i sig ka det få förödande 

konsekvenser. Uppsägningar och konkurser – allt detta riskerar i sin tur att 

kraftigt minska skatteintäkterna för kommunen. 

 

I den tuffa situation som råder nationellt har Umeå bättre förutsättningar 

än andra kommuner av två skäl: För det första har Umeå en stor andel 

offentligt anställda i bland annat Universitetet, sjukhuset och kommunen 

vilket begränsar inkomstbortfallet i kommunen. För det andra så bär vi i år 

med oss ett positivt resultat från föregående år. Här vill jag ge alla 

verksamheter och nämnder en eloge för att man haft en god 

budgetdisciplin. 
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Men för vårt lokala näringslivet har situationen väldigt hastigt blivit oerhört 

tuff och det är med stark oro som jag följer utvecklingen. För alla företag – 

små som stora – som just nu går på knäna kommer därför den självklara 

frågan, så även från oss i Miljöpartiet: 

 

Vad kan vi i Umeå kommun göra i detta tuffa läge för att hjälpa vårt lokala 

näringsliv? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Umeå kommuns arbete med att lindra effekterna av coronakrisen har 

redan påbörjats. Av de åtgärder som vidtagits hittills kan följande nämnas:  

• Företagsakut – samordnad rådgivningstjänst för företag som 

drabbas av ekonomiska effekter. 

• Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja 

de stöd som tillskapats på nationell och regional nivå. 

• Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att 

undersöka möjlighet att pausa eller avbryta. 

• Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att 

undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister, med mera, där lagen så 

tillåter och det bedöms möjligt. 

• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. 

• Möjlighet att ansöka om tidigareläggning av uteserveringstillstånd. 

Vi har från Umeå kommuns sida för avsikt att vidta följande åtgärder för att 

stötta det lokala näringslivet:  

• Korta betaltid till kommunens leverantörer. 

• Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillsynsavgifter. 

• Uppskov för betalning av olika typer av kommunala 

tillståndsavgifter. 

• Uppskov för inbetalning av hyror för fastigheter/anläggningar som 

företag förhyr av kommunens fastighetsfunktion. 

Fler åtgärder kan komma att bli aktuella beroende på hur krisen utvecklar 

sig. Vi följer situationen fortlöpande och utvärderar kontinuerligt vilka 

åtgärder som kan behövas för att jobb och företag i Umeå ska klara sig så 

långt det är möjligt. 
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§ 123 
Diarienr: KS-2020/00256 

Interpellation: Hur kommer kommunen stötta dom 

lokala företagen? Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Coronapandemin att 

interpellationen får ställas och att interpellationen och 

interpellationssvaret endast behandlas skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Peder Westerberg (L) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Hur kommer kommunen stötta dom lokala företagen? 

Förutom att coronapandemin är en hälsokris, så har det också slagit hårt 

mot ekonomin och jobben i kommunen. Hälsoarbetet är oerhört viktigt, 

men det är också viktigt att stötta våra lokala företag. Det är också viktigt 

att vi politiska partier tar vårt ansvar och hjälps åt i den här krisen. På 

riksnivå har vi sett regeringen presentera ett historiskt krispaket för att 

skydda jobb och företag på grund av sviterna efter coronapandemin. Men 

det behövs också åtgärder på kommunal nivå och här måste Umeå 

kommun bidra. Ett bra initiativ som har kommit igång är företagsakuten, 

som drivs av företagarna med stöd från kommunen. Men det finns mycket 

att göra och kommunen måste även göra riktade krisinsatser. 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg(S) 

1. Vilka insatser görs för att stötta våra lokala företag?  
 

Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Umeå kommuns arbete med att lindra effekterna av coronakrisen har 

redan påbörjats. Av de åtgärder som vidtagits hittills kan följande nämnas:  

• Företagsakut – samordnad rådgivningstjänst för företag som 

drabbas av ekonomiska effekter. 
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• Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja 

de stöd som tillskapats på nationell och regional nivå. 

• Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att 

undersöka möjlighet att pausa eller avbryta. 

• Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att 

undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister, med mera, där lagen så 

tillåter och det bedöms möjligt. 

• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. 

• Möjlighet att ansöka om tidigareläggning av uteserveringstillstånd. 

Vi har från Umeå kommuns sida för avsikt att vidta följande åtgärder för att 

stötta det lokala näringslivet:  

• Korta betaltid till kommunens leverantörer. 

• Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillsynsavgifter. 

• Uppskov för betalning av olika typer av kommunala 

tillståndsavgifter. 

• Uppskov för inbetalning av hyror för fastigheter/anläggningar som 

företag förhyr av kommunens fastighetsfunktion. 

Fler åtgärder kan komma att bli aktuella beroende på hur krisen utvecklar 

sig. Vi följer situationen fortlöpande och utvärderar kontinuerligt vilka 

åtgärder som kan behövas för att jobb och företag i Umeå ska klara sig så 

långt det är möjligt. 
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§ 124 
Diarienr: KS-2020/00257 

Interpellation: Hur säkerställs det att kommunens 

gymnasieungdomar får tillräckligt med mat för 

dagen? Alice Fatma Nikmanesh (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Coronapandemin att 

interpellationen får ställas och att interpellationen och 

interpellationssvaret endast behandlas skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Alice Fatma Nikmanesh (MP) har inkommit med en interpellation till 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande. 

 

Hur säkerställs det att kommunens gymnasieungdomar får tillräckligt 

med mat för dagen? 

Sverige går igenom tuffa tider i och med spridningen av COVID19, och på 

kort tid har stora förändringar gjorts för vår befolknings bästa. En 

förändring var Regeringens beslut om att rekommendera att stänga ner 

utbildning i gymnasium och uppåt för att skötas på distans, som även vår 

kommun nu verkställt. 

 

Ibland är det svårt att ta till sig att vissa av våra skolungdomar ser skolan 

som en (ibland enda) frizon, där framförallt magen mättas. Flera som 

arbetar inom skolan vittnar om hur hemmet för vissa inte erbjuder allt som 

erbjuds i skolan, och hur elever kan försöka få med sig en macka från 

skolan för att inte slösa familjens knappa resurser. Vi har elever inom vår 

kommun med större belastningar vars familjer inte har en stabil 

socioekonomisk bakgrund som vi måste ta ansvar för, inte minst nu. En 

rädsla är att stängning kan orsaka mer hunger för de elever som dels redan 

lever i barnfattigdom, men även för de som är på gränsen. 
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Vi får inte under dessa prövande tider glömma våra elever som ofta hörs 

minst. Skolan och skolmaten för dessa är av största vikt, då det kan vara 

den viktigaste måltiden på dagen. 

 

Därför är min fråga till ordförande i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden: 

Har kommunen någon plan på hur matservering kan erbjudas till elever i 

behov? 

Utreds eventuell samordning med för- och grundskolenämnden om även 

grundskolan rekommenderas hållas på distans? 

 

Karl Larsson (S), tillförordnad ordförande i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden lämnar följande skriftliga svar 

De kommande månaderna under hotet av COVID-19-pandemin kommer att 

innebära en stor press på samtliga av kommunens verksamheter, så även 

skolan, och tyvärr kommer de barn och ungdomar som redan lever under 

pressade hemsituationer att drabbas extra hårt, både i avsaknad av det 

positiva sammanhang som skolan ofta innebär, och saker som rutiner och 

måltider. Då blir skolans kompensatoriska uppdrag ännu viktigare. Vi 

befinner oss i en ovanlig och svår situation, där mycket som vi annars tagit 

för givet är hotat, och vi måste försöka hitta de lösningar som blir bäst för 

kommunen som helhet, inte minst ur smittskyddsavseende. Vi har därför 

bedrivit en omvärldsspaning för att se vad andra kommuner haft för 

lösningar i frågan, och om de går att applicera hos oss. 

I Katrineholm har man möjliggjort för elever att beställa matlådor från 

kommunens tillagningskök via en e-tjänst. I Kalmar har man betalat ut en 

summa (75kr) till alla gymnasieelever i kommunen för att köpa egen lunch. 

Måltidsservice signalerar ett pressat läge med hög frånvaro till följd av de 

nya rekommendationerna från folkhälsomyndigheten, och saknar i nuläget 

kapacitet och resurser för nya åtaganden. Vi är också tveksamma till att 

uppmuntra elever att söka sig till restauranger där de samlas i grupp med 

sina kamrater; ur smittskyddsavseende just den situation som övergången 

till distansundervisning har som syfte att förebygga. Om kommunstyrelsen 

skulle tycka att det vore angeläget att stötta restaurangnäringen på något 

annat vis via våra gymnasieelever skulle det vara en fråga som behandlas 

där; vi anser inte att vi kan ta från resurser som avses till den undervisning 

som faktiskt fortfarande pågår på våra gymnasieskolor. 
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Vi fortsätter att se oss omkring efter lösningar som är relevanta för vår 

kommun. Kommer rekommendationer från exempelvis Sveriges 

Kommuner och Regioner, är vi positivt inställda. Tillsvidare har vi valt att 

låta elevhälsan i hög utsträckning finnas behjälplig på våra kommunala 

gymnasieskolor för att tillse behov av samtalskontakt men även vägledning 

till socialtjänst i de fall det skulle vara aktuellt med ekonomiskt bistånd 

eller liknande. Problemet är i grund, trots allt, en fråga om försörjning. 
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§ 125 
Diarienr: KS-2020/00262 

Interpellation: Umeå kommuns digitalisering och 

service till 80-plussare? Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Coronapandemin att 

interpellationen får ställas och att interpellationen och 

interpellationssvaret endast behandlas skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Maria Nilsson (SD) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Umeå kommuns digitalisering och service till 80-plussare?  

Enligt in- och omvärldsdag den 21 februari, en uppstart av arbetet med 

budget 2021 och plan 2024, definierades Umeå som en kommun där 

digitalisering är i framkant.  

 

Föreläsarna presenterade ambitionen: ”Digitalt först”. En åhörare 

problematiserade huruvida äldre medborgare, 80-plussare, vilka endera 

saknar dator, alternativt saknar IT-kompetens, ska kunna åtnjuta 

kommunikation med Umeå kommun, men frågeställaren fick inget tydligt 

svar av föreläsarna. 

 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Hans 

Lindberg: 

 

- Hur avser Umeå kommun lösa kommunikationen med personer som 
saknar digital kompetens och/eller digitala verktyg? 

- Finns andra kommunikationskanaler med Umeå kommun, öppna idag? 
 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Maria Nilsson har i sin interpellation ställt två frågor till mig som jag avser 

besvara i ett sammanhang. 
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I Umeå kommuns externa kommunikationsstrategi, som 

kommunfullmäktige antog 2019, framgår under avsnittet ”Digitalt först” att 

”Medborgarnas användning av internet är stor och ökar. Digitala kanaler är 

därför förstahandsvalet även inom kommunikationsområdet, men vi tar 

också hänsyn till att det finns människor som inte är vana vid digitala 

kanaler och kan använda andra kanaler för att öka tillgängligheten och 

möta medborgarnas behov.” 

 

En viktig sådan kanal är Umeåregionens växelfunktion. De medborgare som 

söker Umeå kommun och som inte direkt söker en person utan önskar viss 

information blir då överkopplad till Umeå kommuninformation där 

telefonister är avdelade för att kunna hjälpa och orientera medborgare. Till 

sin hjälp att komma med svar har telefonisterna kommunens externwebb 

samt intranät.  

 

Vidare finns i stadshusets reception stationära datorer och 

receptionisterna hjälper medborgare som besöker stadshuset att hitta 

eftersökt information. I Umeå kommuns bibliotek finns också medarbetare 

som bistår medborgare som önskar information av varierande slag. 

Värd att nämna är också äldreomsorgens tidning Hallå senior! där man kan 

läsa om stöd och aktiviteter för seniorer i kommunen. Den skickas ut till 

alla hushåll där en person som är 75 år eller äldre bor.  Härutöver 

annonserar kommunen i olika sammanhang i dagstidningar och i den 

fysiska miljön. Kommunen skickar också ut pressmeddelanden till de olika 

medierna för att möjliggöra en för medborgarna god bevakning av 

kommunens verksamhet.  

 

Till detta ska givetvis fogas möjligheten för var och en till insyn i 

kommunens verksamhet via regelverket för allmänna handlingar. 
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§ 126 
Diarienr: KS-2020/00304 

Interpellation: Bör en kulturinstans utbilda 

pedagoger utifrån en utställning? Maria Nilsson 

(SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Coronapandemin att 

interpellationen får ställas och att interpellationen och 

interpellationssvaret endast behandlas skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Maria Nilsson (SD) har inkommit med en interpellation till kulturnämndens 

ordförande. 

 

Vandringsutställningen 100 procent kamp visades av Kvinnohistoriskt 

museum 191219 – 200219. Utställningen var ett samarbete mellan 

Regionmuséet Kristianstad, Västmanlands museum, Sundsvalls museum, 

Historiska muséet samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Utställningen 

finansieras av Statens kulturråd, Postkodlotteriets kulturstiftelse, 

Riksantikvarieämbetet och Region Skåne.  

 

Utställningen på Kvinnohistoriska muséet, presenterades som 100 % kamp 

– Sveriges historia och producerades av projektet Heterogena kulturarv.  

Yrkesverksamma lärare bjöds in till lärarträff. Och utställningen 

presenterades på så sätt att samhället går att förändra genom 

rättighetskamper och man uppmanade lärarna att besöka utställningen 

med sin klass. Den berättade om människor som kämpat för sina och 

andras rättigheter. För rätten att leva, bo, älska på lika villkor, enligt 

presentationen av utställningen. 

 

Rättighetskamperna i utställningen handlade om kvinnlig rösträtt, lika lön, 

utbildning. De omfattade också om rätten till trygghet, få bestämma över 

den egna kroppen, att äga sitt språk. 
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Muséet hade också tagit fram elevmaterial för lärare att använda. 

Vi Sverigedemokrater har ju varit negativt inställda till verksamheten vid 

Kvinnohistoriskt museum, och anser att denna utställning är oseriös och 

kostsam för alla skattebetalare, som sannolikt är omedvetna om hur 

skattemedel förslösas. 

 

Vår fråga till kulturnämndens ordförande: 

- Bör en kulturinstans utbilda pedagoger med utgångspunkt från en 

utställning om kamp? 

 

- Finns alternativa utställningar där demokrati och partipolitik presenteras 

lika genomgående?  

 

Helena Smith (S), kulturnämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar: 

Beskrivningen av utställningen ger en bra inblick i vad 100 procent kamp 

tar upp för teman; att samhället drivs framåt genom människors aktiva 

engagemang och kamp för bättre levnadsförhållanden och rättigheter. 

Rättighetskamperna är en viktig del av de processer som bidrog till 

demokratiseringen av Sverige. 

 

Utställningen tar upp perspektiv på rättighetskamper som har förts som 

väldigt sällan ses beskrivet i den traditionella historieskrivningen. Detta är 

också ett av Kvinnohistoriskt museums kärnuppdrag; att visa på nya 

perspektiv och kunskaper om historia.  

 

Utställningsmakarna har arbetat med innehållet i många år. De har tagit del 

av akademisk forskning, sökt i arkiv, gjort intervjuer, tagit del av 

samtidsdebatt, inhämtat material av aktivister och människorättskämpar. 

Flera referensgrupper har funnits i arbetet, en tvärvetenskaplig 

forskargrupp liksom aktivistreferensgrupper har använts. 

 

Maria Nilsson ställer två frågor med anledning av utställningen:  

 

Fråga 1) Bör museet utbilda pedagoger med utgångspunkt i utställningen? 

Svaret på den frågan är ja. Rättighetskamperna är en viktig del av de 

processer som bidrog till demokratiseringen av Sverige. Med utställningen 
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vill Kvinnohistoriskt museum ge många möjlighet att ta del av fakta som 

kan leda till en större förståelse och respekt för andra människor samt öka 

kunskapen, inspirera och aktivera besökarna att stärka och försvara det 

öppna och demokratiska samhället. Att använda kultur och museala 

utställningar för att samtala om samhällsfrågor är ett viktigt uppdrag och 

kan vara ett bra komplement till ordinarie undervisning. Att museet 

samarbetar med pedagoger och lärare som enligt läroplanen ska arbeta 

med demokrati och mänskliga rättigheter och för den delen har kursplaner 

i historia, ser jag som stärkande, viktigt och oproblematiskt.  

 

Vidare så är kravet att aktivt arbeta för spridning av utställningens budskap 

genom skolvisningar och programaktiviteter är inskrivet i Regionmuseets 

ansökan till Postkodlotteriet, som är huvudfinansiär av projektet. Det 

åligger därför alla som tar emot och visar utställningen att arbeta med att 

attrahera skolgrupper till utställningen och att programverksamhet kring 

utställningens huvudfrågor arrangeras. 

 

Fråga 2) Finns alternativa utställningar där demokrati och partipolitik 

presenteras lika genomgående?  

Svaret här är nej, några andra sådana vandringsutställningar existerar (mig 
veterligt) inte. Det är heller inte en partipolitisk utställning utan sätter, som 
beskrivet ovan, fokus på människors organisering och möjlighet att påverka 
sina rättigheter, och om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för 
människor liv. 
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§ 127 
Diarienr: KS-2020/00305 

Interpellation: Kartläggning av boende i Bostaden 

AB:s hyresbestånd; Lars-Arne Ivert (SD) 

Beslut 

Interpellanten återtar interpellationen på sammanträdet 2020-05-26. 

Ärendebeskrivning 

Lars-Arne Ivert (SD) har inkommit med en interpellation till tekniska 

nämndens ordförande. 

 

Kartläggning av boende i Bostaden AB:s hyresbestånd 
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§ 128 
Diarienr: KS-2020/00350 

Interpellation: Får de boende i kommunens 

äldreboenden tillräckligt med näring vid pandemi? 

Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av Coronapandemin att 

interpellationen får ställas och att interpellationen och 

interpellationssvaret endast behandlas skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Maria Nilsson (SD) har inkommit med en interpellation till äldrenämndens 

ordförande. 

 

Får de boende i kommunens äldreboenden tillräckligt med näring vid 

pandemi? 

Enligt Bo H Jonsson, med dr, överläkare, Norra Stockholms psykiatri; 

institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Gunnar 

Akner, läkare, specialist i internmedicin och geriatrik, docent i geriatrik vid 

Karolinska institutet. Tommy Cederholm, professor emeritus, Uppsala 

universitet; överläkare, Tema åldrande, Karolinska universitetssjukhuset, 

Yngve Gustafson, specialist i geriatrik och internmedicin; professor i 

geriatrik, Umeå universitet publicerat i Läkartidningen 200417 förknippas 

Upptäckten av hygienens betydelse, särskilt handtvätt, med den ungerske 

läkaren Ignaz Semmelweis som verkade i mitten av 1800-talet, men 

förståelsen och tillämpningen av kunskapen accepterades endast långsamt. 

Att det är viktigt att tvätta händerna vid epidemier är självklart, men på 

samma sätt som hygienåtgärder, sömn och fysisk aktivitet är viktiga är 

näringsintaget betydelsefullt för vår hälsa, inklusive immunsystemet. 

Undernäring är vanlig hos äldre och även inom sjukvården. Trots det 

framhålls vikten av bra näring inte tillräckligt ofta, enligt artikelförfattarna. 

Kostintaget kan vara otillräckligt av många olika skäl. Hos många äldre är 

det bristfälligt, vilket kan bero på sjukdom, olika handikapp, nedsatt aptit, 

dålig ekonomi, ensamhet, svagt nätverk och/eller svagt samhällsstöd. Att 
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många äldre inte kan komma ut och röra på sig under pågående 

coronaepidemi har också negativa hälsoeffekter. 

 

Många äldre har sämre näringsupptag i mag–tarmkanalen. Läkarna 

konstaterar att ”Äldre behöver både protein och fett av god kvalitet. 

Näringstillståndet varierar dock hos befolkningen, och hos alltför många 

äldre är det dåligt. Med mat och näringstillskott kan människors 

immunförsvar och allmänna hälsa förbättras”. 

 

Med anledning av detta undrar Sverigedemokraterna: 

-Sker uppföljning av de äldres näringsupptag i Umeå kommuns 

äldreboenden? 

- Erbjuder Umeå kommuns äldreboenden näringstillskott? 

- Vid näringsmässig svikt, finns möjlighet för den äldre att erhålla näring via 

dropp?  

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar:  

Erbjuder Umeå kommuns äldreboenden näringstillskott? 

Rätt mat och näring är väsentligt för äldreomsorgens brukares hälsa och 

livskvalitet. För lite eller fel mat kan få lika negativa konsekvenser som fel 

läkemedel, inte minst för en person som är sjuk eller gammal. 

Äldreomsorgen har därför tydliga rutiner för att förhindra, upptäcka och 

behandla undernäring och därmed onödigt lidande, exempelvis i form av 

ökad infektionsrisk, fall och muskelsvaghet. Rutinerna grundar sig i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och 

behandling vid undernäring.  

 

Arbetet gällande mat och måltider till de äldre på kommunens vård- och 

omsorgsboende sker fortlöpande för att säkra en tillfredsställande 

näringstillförsel. Omsorgspersonalen erbjuds basutbildning där mat och 

måltider till äldre ingår som en del. Innehållet i utbildningen är äldres 

behov av näring, undernäring och vad omsorgspersonalen ska göra. Det 

kan handla om hur man berikar maten och i vilka situationer de ska 

kontakta sjuksköterska eller dietist när det gäller näring och undernäring.  

Fokus ligger på att minska natt- och dygnsfastan. Detta kan göras genom 

att erbjuda näringsrika mellanmål och servera ett sent kvällsmål, nattmål 
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alternativt förfrukost. Alla boende ska erbjudas minst sex måltider per 

dygn.   

 

Näringstillskott i form av smoothies, som tillverkas i verksamheten, erbjuds 

som mellanmål om man ser att det finns behov av extra kalorier. 

Energiberikning sker även genom tillskott av smör och grädde. 

Omsorgspersonalen har ett utarbetat måltidsprogram som stöd för 

bedömning, lämpliga åtgärder och uppföljning. 

 

Vid stor viktnedgång eller om den äldre har svårigheter att få fullgod näring 

tas kontakt med sjuksköterska och dietist för råd och stöd. Näringsdryck 

och proteinpulver erbjuds efter ordination av dietist och åtgärder vidtas 

utifrån den riskbedömning och uppföljning som görs.  

Det är många faktorer som påverkar de boendes intag och aptit, inte bara 

maten på tallriken och näringsriktigheten. Verksamheten därför tagit fram 

ett material för att kvalitetssäkra att kommunen följer Livsmedelsverkets 

råd kring bra måltider för äldre. Här ingår även trivsamma måltider som 

skapar bra sociala sammanhang, individanpassade samt säkra måltider. 

Måltidsmiljön lyfts också fram som en viktig bit för att öka aptiten och 

trivseln bland de boende.   

 

Sker uppföljning av de äldres näringsupptag i Umeå kommuns 

äldreboenden? 

Uppföljning av näringsintaget hos brukare på vård- och omsorgsboende 

sker genom vägning minst en gång varje månad. Verksamheten mäter 

också genom verktyget MNA som ingår i Senior Alert, två gånger per år, för 

att hitta personer med risk för undernäring eller som är undernärda. Här 

ingår riskparametrar som minskat födointag, viktförlust, BMI, aptitförlust 

och rörlighet. MNA är ett validerat kvalitetsverktyg som lämpar sig för 

äldre personer och som mycket väl fångar upp personer med risk för 

undernäring. 

 

Verksamheten gör även en årlig uppföljning av dygnsfastan på samtliga 

boenden. Syftet med mätningen är att minska risken för undernäring 

genom att uppmärksamma de boende som har en för lång nattfasta eller 

äter få måltider per dag och därmed har en ökad risk för undernäring. Vid 

risk för undernäring följ näringsintaget upp genom en mat- och 
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vätskeregistrering för att kunna bedöma nuvarande energi- och 

näringsintag och utifrån det sätta in individuellt anpassade åtgärder utifrån 

behov.  

 

Vid näringsmässig svikt, finns möjlighet för den äldre att erhålla näring via 

dropp? 

Det är läkarens ansvar att ordinera parenteral nutrition (via sond eller 
PEG). Näring via dropp har vid enstaka fall givits till brukare inom vård- och 
omsorgsboende, vanligast är dock dropp för endast vätsketillförsel.
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§ 129 
Diarienr: KS-2020/00184 

Fråga: Hur går det med uppdrag 16? Maja Westling 

(C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och med anledning av 

Coronapandemin att svaret på frågan lämnas skriftligt till frågeställaren 

efter sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 

Maja Westling (C) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande.  

 

På Kommunfullmäktige i maj 2019 ställde Centerpartiet en interpellation 

till Hans Lindberg om hur vi går vidare med museiutredningen. Svaret löd 

att arbetet kommer att fortgå genom det uppdrag som både S och C skulle 

lägga i sina budgetar. 

 

Det uppdrag som sedan bifölls var uppdrag 16: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån 

museikartläggningen ta fram strategier för kommunens delaktighet i 

museer utifrån kultur-, styrnings-, ekonomi- och näringslivsperspektiv samt 

att verka för ökad extern finansiering i samverkan med Region 

Västerbotten och övriga externa aktörer. 

 

Mina frågor till Hans Lindberg är därför: 

1. Har Kommunstyrelsen påbörjat arbetet med att ta fram sagda 
strategier? 

2. När under 2020 beräknar du att strategierna är färdiga? 
3. På vilket sätt verkar Kommunstyrelsen för ökad extern finansiering? 
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§ 130 
Diarienr: KS-2020/00185 

Fråga: Välfärdsmiljoner till Umeå kommun; 

Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och med anledning av 

Coronapandemin att svaret på frågan lämnas skriftligt till frågeställaren 

efter sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 

Veronica Kerr (KD) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Välfärdsmiljoner till Umeå kommun 

Den 19 februari stod det klart att det blir 2,5 miljarder kronor mer till 

kommunerna utöver de fem miljarder kronor som regeringen tillsammans 

med samarbetspartierna tidigare utlovat. Pengarna är generella och gäller 

för innevarande år. Enligt uppgift kommer dessa pengar att utbetalas i 

månadsskiftet februari-mars. 

 

Med anledning av detta ställer jag följande fråga: 

Vilken planering finns för att hantera fördelningen av de 21,8 miljoner 

kronor som kommer Umeå kommun till del?  
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§ 131 
Diarienr: KS-2020/00186 

Fråga: Vad har socialdemokraterna för 

ambitionsnivå för familjerådgivningen? Ulrika 

Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och med anledning av 

Coronapandemin att svaret på frågan lämnas skriftligt till frågeställaren 

efter sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 

Ulrika Edman (V) har inkommit med en fråga till individ- och 

familjenämndens ordförande. 

 

Vad har Socialdemokraterna för ambitionsnivå för familjerådgivningen? 

”När vår familj upplevde en kris som nästan slutade i en separation hade vi 

behövt få prata med någon. Jag blev besviken över att Umeås kommunala 

familjerådgivning inte hade tid eller personal nog att hjälpa oss. Borde inte 

familjerådgivning för barnfamiljer vara högre prioriterat i Umeå?” 

Så skriver en småbarnsförälder i Umeå med anledning av att 

familjerådgivningen i Umeå dragit ner på tjänster. Kön växer och den som 

behöver hjälp kan inte tas emot. 

 

Familjerådgivningen har en lång erfarenhet av att erbjuda stöd till par med 

relationsproblem. Anledningarna till att söka rådgivning kan vara många – 

allt från ett förebyggande arbete med att utveckla en relation till att 

hantera svåra pågående kriser. Alla familjerådgivare är socionomer och 

legitimerade psykoterapeuter och/eller är auktoriserade familjerådgivare. 

Andra kompetenser finns även inom kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, 

sexologi, våld, neuropsykiatri och beroendeproblematik. På 

familjerådgivningen föreligger dessutom absolut sekretess och de skriver 

inga journaler. Vid behov erbjuds tolk och anonymitet. 
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Familjerådgivningen har en hög ambitionsnivå och en hög kompetens 

enligt vår egen hemsida på Umeå kommun, men enligt medias granskning 

så arbetar nu endast 3,5 tjänster där. För en stad med över 120 000 

invånare framstår detta som mycket otillräckligt. Familjerådgivningen 

vänder sig dessutom inte bara till Umeås befolkning utan tar även emot 

från Nordmaling, Bjurholm och Vindeln. 

 

Fråga: 

- Vad har Socialdemokraterna för ambitionsnivå gällande familjerådgivning 

i en stad av Umeås storlek?   

 

 

 

  



Sida 100 av 105 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-05-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 132 
Diarienr: KS-2020/00263 

Fråga: Samhall och upphandlingar av verksamhet i 

Umeå kommun; Birgitta Ejlefall (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och med anledning av 

Coronapandemin att svaret på frågan lämnas skriftligt till frågeställaren 

efter sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 

Birgitta Ejlefall (SD) har inkommit med en fråga till tekniska nämndens 

ordförande. 

 

Samhall och upphandlingar av verksamhet i Umeå kommun 

Samhalls medarbetare är ofta människor som befunnit sig långt från 

arbetsmarknaden, men som genom Samhall, matchas utifrån sina egna 

förutsättningar till rätt jobb. Arbetsgivare är exempelvis: 

 

• Ikea 
• Lernia 
• Ica 
• Max Burgers 
• Swedbank 
• Volvo 
• Axfood 

 

Samhall anlitas också av många kommuner, från Malmö i söder, till  

Gällivare i norr. Kärnuppdraget är att skapa utvecklande arbeten åt 

personer med olika funktionsnedsättningar. Genom att matcha rätt person 

till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag skapar de varje år nya 

möjligheter till arbete för tusentals personer som tidigare stått långt ifrån 

arbetsmarknaden. 

 

Med 25 000 anställda är Samhall landets största arbetsgivare. 
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Samhall har verksamhet på över 600 orter med anställda i så gott som alla 

kommuner. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka sju 

miljarder kronor.  

 

Vi Sverigedemokrater anser att Samhall är begränsande för andra företag, 

då Samhall ägs av oss skattebetalare och därmed har ekonomisk trygghet. 

 

Vi vill därför fråga ordförande Lena Karlsson Engman (S), tekniska 

nämnden: 

- Har Samhall vunnit någon upphandling i Umeå kommun? 
- Om ja, vilken eller vilka? 
Om jakande svar, anser du att andra privata företag, undanträngs vid 

upphandling? 
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§ 133 
Diarienr: KS-2020/00264 

Fråga: Manual för kontaktpersoner till 

medmänniskor med funktionsvariationer? Birgitta 

Ejlefall (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och med anledning av 

Coronapandemin att svaret på frågan lämnas skriftligt till frågeställaren 

efter sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 

Birgitta Ejlefall (SD) har inkommit med en fråga till individ- och 

familjenämndens ordförande. 

 

Manual för kontaktpersoner till medmänniskor med 

funktionsvariationer? 

Många individer med funktionsvariationer saknar vänskapsrelationer och 

har ett litet socialt nätverk. Uppgiften som kontaktperson är att vara en 

medmänniska till en person med funktionsvariation / nedsättning. Man 

träffasett antal gånger i månaden. Det allra vanligaste är att man träffas 

cirka en gång per vecka, cirka två timmar per tillfälle. Till exempel kan man 

gå på bio, gå på stan, promenera, laga mat tillsammans eller bara sitta och 

prata med varandra. 

 

Det finns inget krav på någon speciell aktivitet. Som kontaktperson har 

man ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag. Det innebär att 

kontaktpersonen får ett arvode samt ersättning för sina omkostnader 

under sitt uppdrag som kontaktperson. 

 

När ansökan om att bli kontaktperson sänts in, görs en 

lämplighetsbedömning, genom att tjänstemän begär kontroll av social- och 

polisregister. Kontaktpersonen kallas sedan på intervju och slutligen får 

vederbörande lämna referenser. 
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Vad gäller önskan / behov av kontaktperson, ansöker man om detta via 

SoL/LSS. Kontaktpersoner har tystnadsplikt. Ifall socialtjänstemannen 

bedömer rätt till kontaktperson, strävar socialsekreteraren att matcha rätt 

kontaktperson till den sökandes behov och önskemål. 

 

När en kontaktperson valts ut, träffar den tilltänkta kontaktpersonen den 

sökande så att han eller hon kan avgöra om personkemin stämmer. 

Man kommer gemensamt fram till vad stödet ska innebära och hur ofta 

man ska träffas. Uppföljning sker kontinuerligt med sökande, 

kontaktperson och socialtjänsteman. 

 

Vi Sverigedemokrater frågar: 

- Finnas manual över möjliga aktiviteter kontaktperson och avnämare bör 

göra? 

- Kan kontaktperson med olämpligt agerande under uppdraget avstängas? 
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§ 134 
Diarienr: KS-2020/00287 

Fråga: Kan vi i Umeå tillämpa Alingsås-modellen, att 

erbjuda gymnasieungdomar möjligheten att hämta 

lunchlådor hos caféer och restauranger; Mariam 

Salem (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och med anledning av 

Coronapandemin att svaret på frågan lämnas skriftligt till frågeställaren 

efter sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 

Mariam Salem (MP) har inkommit med en fråga till gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens ordförande. 

 

I coronavirusets fotspår har gymnasieelever tvingats stanna hemma från 

skolan. Det har bland annat medfört en ekonomisk belastning för många 

familjer när ungdomarna inte längre får skollunch. Samtidigt kämpar krog- 

och restaurangbranschen för att överleva. En del kommuner har redan 

tagit initiativ till att lösa den utmaning som uppstår för gymnasie-

ungdomarna. Vi har bland annat sett att en del kommuner infört att 

gymnasieelever kan hämta lunchlådor på skolan. Andra kommuner betalar 

ut en lunchersättning på 75 kronor per elev och dag. I Alingsås kommun 

har man tagit lösningen ett steg längre och erbjuder gymnasieungdomar 

möjligheten att hämta lunchlådor hos caféer och restauranger som 

kommunen sedan betalar. Med Alingsås-modellen har kommunen visat att 

man både vill ta ansvar för att enskilda och redan ekonomiskt utsatta 

ungdomar inte drabbas samtidigt som man visar en solidaritet med 

näringslivet och restaurangbranschen. Med tanke på att vi å ena sidan vet 

att ungdomar drabbas å andra sidan har sett flertalet etablerade krögare i 

vår kommun både begära rekonstruktion och permittering av anställda och 

med en vetskap om att vår måltidsservice i dagsläge har en hög grad 

sjukskrivningar vilket gör att bemanningen knappt räcker till att tillgodose 

äldreomsorgen med mat så är min fråga följande: 
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Kan vi i Umeå tillämpa Alingsås-modellen?  

 

 

 

 


