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Övriga deltagare 

Eva Arvidsson (V), kommunrevisor 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 
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§ 135 
Diarienr: KS-2020/00044 

Justering och fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till justerare av dagens protokoll utse Tomas Wennström (S) och 

Veronica Kerr (KD) 

 

att justering äger rum måndag 22 juni kl. 15 på nämndskansliet i 

stadshuset 

 

att fastställa dagordning för mötet.   

 

 

  



Sida 4 av 47 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-06-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 136 
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 avslå motion 26/2019 Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå 

kommun enligt personalnämndens yttrande. 

 

Reservation 
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
(se reservationstext under kommunfullmäktiges beslutsordning). 

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 2020-05-25 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

på grund av tidsbrist.  

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-06-15 
Följande yttrar sig: Ulrika Edman, Tomas Wennström, Lars-Arne Ivert, Elin 
Söderberg, Anders Ågren, Hans Lindberg, Peder Westerberg, Patrik 
Brännberg, Veronica Kerr, Bore Sköld, Lena Riedl, Mattias Larsson och Karl 
Larsson. 
  
Yrkanden 
Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen. 
 
Tomas Wennström (S), Lars-Arne Ivert (SD), Anders Ågren (M), Hans 
Lindberg (S), Peder Westerberg (L), Patrik Brännberg (AP), Veronica Kerr 
(KD), Lena Riedl (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag (avslå motionen). 
 
Elin Söderberg (MP) – Bifall till att-sats tre och fyra och avslag till att-sats 
ett och två. 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen mot Söderbergs 

förslag om bifall till att-sats tre och fyra och avslag till att-sats ett och två. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag att avslå motionen. 

 
Reservation 
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Klimatet kan inte vänta. Vi som lever i den priviligierade delen av världen 

har vi ett särskilt klimatansvar där vi nu har en historisk chans att ställa om 

samhället hållbart och klimatsmart. Kärnan i motionen är inte av 

moraliserande karaktär, utan att vi inte ska förstöra klimatet för 

skattemedel. I Umeå kommun har vi nyligen antagit högt ställda miljömål 

med en form av lokalt Parisavtal, men om det ska nås så händer för lite och 

för långsamt trots att det är vårt gemensamma klimatavtryck som avgör 

hur fort det går. De senaste månaderna har vi pga pandemin enkelt kopplat 

vi upp oss till digitala möten och slogs av insikten att all den tid vi 

spenderade genom att resa kors och tvärs kunde vi använda till att 
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spendera med våra barn, träna, ströva i naturen eller till reflektion. Ett 

flygstopp skulle skynda på forskningen och teknikutveckling i syfte att inte 

bara minska de fossila utsläppen, utan att de snabbt ska ner på noll. Nu kan 

vi både minska stressen, rädda klimatet och använda skattemedel hållbart 

på samma gång. 

 
Beslutet ska skickas till 

Motionärerna 

Personalnämnden 
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§ 137 
Diarienr: KS-2019/00849 

Motion 27/2019: Bevara och utveckla Lundåkern 

tillgängligt för alla Umeåbor; Mattias Sehlstedt (V) 

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 kommunfullmäktige 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 kommunfullmäktige juni 
2018 samt underliggande fördjupade översiktsplaner (FÖP:ar). Samt att 
denna inriktning gäller tills nytt kommunfullmäktigebeslut tas i enlighet 
med att-sats 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 
förslag att ändra planerad användning av Lundåkern från bostäder till 
rekreation och park. 
 
Reservation 



Sida 10 av 47 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-06-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Anders Ågren, för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag om att avslå motionen. 

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 2020-05-25 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-06-15 
Följande yttrar sig: Mattias Sehlstedt, Mikael Berglund, Ulrik Berg, Patrik 
Brännberg, Peder Westerberg, Mattias Larsson, Maria Nilsson och Elin 
Söderberg. 
 
Yrkanden 
Mattias Sehlstedt (V), Mikael Berglund (S), Patrik Brännberg (AP), Peder 
Westerberg (L), Mattias Larsson (C), Maria Nilsson (SD), Elin Söderberg 
(MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. (Bifall till den reviderade 
motionen). 
 
Ulrik Berg (M) – Avslag till motionen. 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (bifalla den reviderade motionen) mot 
Ulrik Bergs förslag om att avslå motionen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att bifalla den 
reviderade motionen. 
 
Reservation 
Anders Ågren, för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag om att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 

Mark- och exploatering 
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§ 138 
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 avslå motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm enligt tekniska 

nämndens yttrande. 

 

Reservation 
Ulrika Edman, för Vänsterpartiet och Elin Söderberg för Miljöpartiet 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. (se 

reservationstext under kommunfullmäktiges beslutsordning) 

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 2020-05-25 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-06-15 
Följande yttrar sig: Elin Söderberg, Lena Karlsson Engman, Ulrika Edman, 
Lars-Arne Ivert, Lena Riedl, Robert Axebro, Sven-Olov Edvinsson, Bore 
Sköld, Patrik Brännberg, Veronica Kerr, Peder Westerberg och Karl Larsson. 
 
Yrkanden 
Elin Söderberg (MP) och Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen. 
 
Lena Karlsson Engman (S), Lars-Arne Ivert (SD), Lena Riedl (M), Robert 
Axebro (C), Patrik Brännberg (AP), Veronica Kerr (KD), Peder Westerberg 
(L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Reservation 
Ulrika Edman, för Vänsterpartiet och Elin Söderberg för Miljöpartiet 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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Att den politiska organisationen visar ett hållbart ledarskap med 

vegetariskt som norm och att all mat för skattemedel ska vara klimatsmart 

borde vara självklart. Med en tydlig politisk prioritering av klimatsmarta 

livsmedel främjar kommunen folkhälsa, lokala bönder och plockar de lägst 

hängande frukterna för att nå miljömålet om att kommunkoncernen så ha 

noll nettoutsläpp av växthusgaser 2025. 

 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Motionärerna   
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§ 139 
Diarienr: KS-2020/00413 

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige 

för perioden januari-april 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

att godkänna kommunstyrelsens rapport för perioden januari-april 2020.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde i juni 2019 beslut om att 

frångå tidigare ordning med två delårsbokslut och ett årsbokslut och att 

delårsbokslut 1 istället ska ersättas av en förenklad rapport över mål, 

uppdrag, ekonomi och väsentliga personalförhållanden.  

 

Den bakomliggande orsaken är förändringar i lagstiftningen som medfört 

kraftigt höjda krav på omfattning, innehåll och utformning av kommunala 

delårsbokslut.  

 

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och den belastning den 

innebär för kommunens nämnder och bolag beslutade kommunstyrelsen 

vid sitt sammanträde tisdagen den 12 maj att status i mål och uppdrag ej 

återrapporteras för perioden januari-april. Rapportens fokus är därför i 

huvudsak väsentliga ekonomi- och personalförhållanden. I delårsbokslutet 

som behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober är 

avsikten att uppföljning av mål och uppdrag ska ingå.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden 

januari–april 2020. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsen med ändringen av siffror på 

sida 8 gällande utvecklingen av kommunens låneskuld. I rapporten står det 
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”Kommunens egna långfristiga lån har ökat med 77 mnkr sedan årets 

början till 2 759 mnkr (2 682 mnkr).”Rätt ska vara: ”Kommunens egna 

långfristiga lån har ökat med 237 mnkr sedan årets början till 2 759 mnkr  

(2 522 mnkr).” 

 

Propositionsordning som godkänns 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag 

med Lindbergs ändring av siffror på sida 8 gällande kommunens låneskuld. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets 

reviderade förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Patrik Brännberg, Mattias Larsson, 
Tomas Wennström och Lena Karlsson Engman. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) och Mattias Larsson (C) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Birgitta Forsberg   
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§ 140 
Diarienr: KS-2020/00452 

Del av Tomtebo 2:1 m.fl., Botsmark 30:1, 

Champinjonen 1 - Tidigareläggande av tre 

investeringsbeslut 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja nybyggnad av särskola vid Carlslund och att avsätta 68 mnkr 

2023 för projektet i kommande investeringsplan 2021–2024. 

 

att bevilja byggande av paviljonger i Botsmark och att avsätta 5 mkr 2021 

för projektet i kommande investeringsplan 2021–2024. 

 

att bevilja ombyggnad av fastigheten Champinjonen 1 och att avsätta 5 

mkr 2021 för projektet i kommande investeringsplan 2021–2024. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budgetbeslut har flyttats fram med anledning av de 

osäkerheter som finns kring ekonomin pga. Corona-pandemin. För några av 

de planerade investeringsprojekten blir påverkan på tidplanen väsentlig då 

förberedelser behöver kunna ske under år 2020 för att projekten ska kunna 

genomföras på ett bra sätt. Därför föreslås ett delbeslut fattas som rör tre 

projekt så att arbetet kan fortsätta enligt planeringen. Samtliga projekt 

ingår i de förslag till investeringsplan som respektive skolnämnd beslutade 

om i mars 2020 (se bilagor) och de ryms inom de inriktningsramar som 

kommunstyrelsen fastställt för respektive nämnd.  

 

Del av Tomtebo 2:1 m.fl. - Särskola vid nya skolan vid Carlslund 

(Tomtebo/Carlslid) 

En ny skola ska byggas i området och i för- och grundskolenämndens 

förslag till investeringsplan 2021–2024 föreslås även särskola placeras här. 

Då projekteringen behöver fortsätta och även inkludera särskolan för ett 
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bra resultat och undvika påverkan på tidplanen föreslås detta objekt 

fastställas innan investeringsplanen 2021–2024 som helhet beslutas. 

 

Botsmark 30:1 - Elevbyggda paviljonger i Botsmark 

Fastighet har tillsammans med Dragonskolans byggprogram utarbetat en 

mer formaliserad modell för byggande av lokaler inom byggprogrammet 

för kommunal användning. I ett första steg omfattar det förskole-

paviljonger. För att planeringen ska kunna gå vidare föreslås detta objekt 

fastställas innan investeringsplanen 2021–2024 som helhet beslutas. 

 

Ombyggnad och anpassning av fastigheten Champinjonen 1 

I fastigheten bedrivs vuxenutbildning, där en ny målgrupp, Lärvux och 

Vårdvux, planerar att flyttas in. Det förutsätter viss renovering och 

verksamhetsanpassning, bl. a tillgänglighetsåtgärder. 

Om medel avsätts kan externa förhyrningar avslutas för avflyttning 

snabbare. Därför föreslås att även detta objekt fastställs innan 

investeringsplanen 2021–2024 som helhet beslutas. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Om inte beslut om ovanstående projekt tidigareläggs påverkas tidplanen 

för kommunen och det kan leda till merkostnader som med tidigarelagda 

beslut kan undvikas. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll inklusive bilagor 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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 
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Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Fastighet 

Karin Isaksson, Marcus Bystedt, Viktoria Danielsson, Annelie Borin 

 

 

 

  



Sida 23 av 47 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-06-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 141 
Diarienr: KS-2020/00451 

Avgift för torghandel med anledning av pandemi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sätta avgiften för torghandel, både fast och tillfällig, på de platser som 

upplåtits för ändamålet i Umeå kommun till noll kronor för perioden 1 

maj till 30 september 2020. Ansökan om torghandelsplats sker i övrigt i 

enlighet med de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. 

 

att delegera till tekniska nämnden att besluta om att förlänga perioden 

för torghandelns nolltaxa om behovet kvarstår efter 30 september 2020. 

Delegationen gäller till och med 31 december 2020. 

Ärendebeskrivning 

Konsekvenserna av den rådande pandemin drabbar näringsidkare hårt. 

Umeå kommun underlättar i den mån möjligheter finns. Det finns också 

möjlighet att bistå genom hyreslättnader på vissa områden som pekats ut 

av regeringen. Torghandel finns med bland de utpekade branscherna. 

De områden i Umeå kommun som är upplåtna för torghandel är: 

Rådhustorget, Södra delen av norra Renmarkstorget, Tegs centrum 

Tegsborg och Himmelska fridens torg Holmsund. 

 

Umeå kommun får in ungefär 20 000 kr i månaden för avgifter kopplade till 

torghandeln. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2020-05-28. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med tillägget att 
kommunfullmäktige delegerar till tekniska nämnden att besluta om att 
förlänga perioden för torghandelns nolltaxa om behovet kvarstår efter 30 
september 2020. Delegationen gäller till och med 31 december 2020. 
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Propositionsordning som godkänns 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag 

inklusive Lindbergs tillägg om delegation till tekniska nämnden. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets 

reviderade förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Lena Karlsson Engman och Maja Westling. 
 
Yrkanden 
Lena Karlsson Engman (S) och Maja Westling (C) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden   
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§ 142 
Diarienr: KS-2020/00391 

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten 

Grisbacka 17:11 inom Västerslätt, Umeå kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta detaljplan för del av fastigheten Grisbacka 17:11 inom 

Västerslätt, Umeå kommun. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet ändra markanvändningen 

till service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med 

skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med 

begränsad omgivningspåverkan. Planområdet har tidigare planerats för 

utökning av godsbaneområdet. Gällande detaljplan är inte genomförd och 

behovet av utökning gäller inte längre varför området planläggs som 

verksamhetsområde [Z] där registret av möjliga användningar är brett men 

har begränsad påverkan på omgivningen. Bland annat tillåts handel med 

varor vilket medför besökstrafik. 

 

Arbetet med att upprätta detaljplanen påbörjades av Umeå kommun, 

Detaljplanering den 26 april 2017. Planen har handlagts med ett utökat 

förfarande då det i inledande skedet bedömts att föreslagen användning ej 

överensstämmer med gällande användning i Umeå kommuns 

översiktsplan, Fördjupning för Umeå. Länsstyrelsen, Lantmäteri-

myndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga instanser har haft 

möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Av de synpunkter som har 

inkommit under samråds- och granskningstiden har ett gransknings-

utlåtande upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering den 20 mars 2020. 

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 
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Samrådsredogörelse 

Riskanalys 

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund och Ulrik Berg.  
 
Yrkanden 
Mikael Berglund (S) och Ulrik Berg (M)  – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande 
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§ 143 
Diarienr: KS-2020/00454 

Uppdrag till miljö- och hälsoskyddsnämnden att 

utföra de uppgifter som åläggs kommunen i ny lag 

om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att uppdra till miljö- och hälsoskyddsnämnden att utföra de uppgifter 

som åläggs kommunen i ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. 

Ärendebeskrivning 

Den 24 mars 2020 utfärdade Folkhälsomyndigheten föreskrifter och 

allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid -19 på 

restauranger och caféer m.m. Enligt denna föreskrift ska serveringsställen 

bl.a. ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning och 

säkerställa att det inte förekommer trängsel. Smittskyddsläkare kan, efter 

samråd med kommunen, besluta att förbjuda verksamheter som inte 

uppfyller kraven i föreskriften.  

 

Den 18 maj 2020 presenterade Socialdepartementet ett utkast till en 

lagrådsremiss gällande ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. I utkastet konstateras att det idag i huvudsak är 

kommunerna som utövar den faktiska kontrollen över att 

Folkhälsomyndighetens föreskrift följs. Kommunen kan föra ärendet vidare 

till smittskyddsläkaren i regionen som kan fatta beslut om stängning. 

Vidare konstateras att denna organisation inte optimal. Kommunerna har 

kunskapen om och erfarenhet av praktisk tillsyn av serveringsställen men 

saknar befogenheter att vidta åtgärder. Utkastets förlag är därför att 

kommunerna ska ha tillsyn över att den nya lagen och anslutande 
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föreskrifter följs. Tillsynen bör inte vara avgiftsfinansierad utan 

kommunerna föreslås kompenseras för kostnaderna.  

 

Lagen förslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla vid 

utgången av 2020. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på 

restauranger och caféer m.m. trädde i kraft i slutet av mars samverkat med 

Smittskyddsläkaren i regionen. Nämnden har även hanterat klagomål 

gällande kraven i föreskriften och utfört planerade kontroller på ett antal 

restauranger och andra serveringsställen i kommunen. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden anser därför att uppgifterna som åläggs kommunen i 

ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen lämpligen ska 

utföras av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut MHN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Jenny Wallin 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets beslut. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 144 
Diarienr: KS-2020/00430 

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2021 enligt 

bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider har tagits fram och redovisas i bilaga. 

Respektive instans beslutar om sina egna sammanträden. 

Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa kommunstyrelsens 

sammanträdestider för 2021 enligt bilaga. Näringslivs- och arbetsutskottet 

har beslutat att fastställa näringslivs- och arbetsutskottets 

sammanträdestider för 2021 enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2021. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

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 
Nämnderna 

Kommunstyrelsens verksamheter 
Robert Rösth 



Sida 31 av 47 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-06-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 145 

Diarienr: KS-2020/00485 

Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare 

i kommunstyrelsen och gruppledare Birgitta Palm-

Ejlefall (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Brigitta Palm-Ejlefall (SD) begärt entledigande från uppdragen 

som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Birgitta Palm-Ejlefall (SD) har begärt entledigande från rubricerade uppdrag 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Birgitta Palm-Ejlefall 

Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 146 
Diarienr: KS-2020/00076 

Fyllnadsval: ersättare i fritidsnämnden Erica 

Ohlsson (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i fritidsnämnden utse Lars Ove Renberg (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2020-02-24 Erica Ohlsson (C) begärt 

entledigande från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lars Ove Renberg 

Fritidsnämnden 

Mona Ståhl, lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 147 
Diarienr: KS-2020/00159 

Val av representanter och ersättare till Samråd för 

vård och omsorg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till representanter i Samråd vård och omsorg utse  

äldrenämndens ordförande Carin Nilsson (S) och  

äldrenämndens 1:e vice ordförande Veronica Kerr (KD) 

 

att till ersättare i Samråd vård och omsorg utse  

individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S) och  

individ- och familjenämndens vice ordförande Björn Kjellsson (L) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att anta överenskommelse om 

regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets 

kommuner och Region Västerbotten. Beslut om representanter och 

ersättare fattas i dagens ärende. Umeå kommunfullmäktige utser två 

representanter och två ersättare. 

Beslutet ska skickas till 
Carin Nilsson 

Veronica Kerr 

Andreas Lundgren 

Björn Kjellsson 

Region Västerbotten 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden  
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§ 148 
Diarienr: KS-2020/00438 

Fyllnadsval: ledamot i fritidsnämnden Hanna Abbasi (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

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

 

att till ny siste ersättare i fritidsnämnden utse studerande Emilia Barsk (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2020-05-25 Hanna Abbasi (S) begärt 

entledigande från uppdraget som ledamot i fritidsnämnden 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lina Vänglund 

Emilia Barsk 

Fritidsnämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben   
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§ 149 
Diarienr: KS-2020/00469 

Avsägelse: ersättare i för- och grundskolenämnden 

Maria Sundström (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Maria Sundström (M) begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i för- och grundskolenämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ny ersättare i för- och grundskolenämnden utse Gabriel 

Farrysson (M) 

Beslutsunderlag 

Maria Sundströms avsägelse. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Maria Sundström 

Gabriel Farrysson 

För- och grundskolenämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben   
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§ 150 
Diarienr: KS-2020/00017 

Anmälningsärenden 2020 

Motioner 

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V). 

Diarienummer KS-2020/00467 

 

Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för verksamma inom 

äldreomsorg och hemtjänst; Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson och Birgitta 

Palm-Ejlefall (SD). Diarienummer KS-2020/00479 

 

Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; Anders Norqvist (L). 

Diarienummer KS-2020/00493 

 

Motion 14/2020: Inför kommunala ordningsvakter i Umeå; Anders Ågren 

(M). Diarienummer KS-2020/00494 

 

Motion 15/2020: Upphandla Städ - och verksamhetsservice; Anders 

Norqvist (L). Diarienummer KS-2020/00499 

 

Motion 16/2020: Kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser i 

Umeå; Stefan Nordström och Marianne Löfstedt (M). Diarienummer KS-

2020/00506 

 

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

och Birgitta Nordvall (KD) 

  

Nämndernas verksamhetsrapporter  

Diarienummer KS-2020/00413 

Byggnadsnämnden 

Fritidsnämnden 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Individ- och familjenämnden  

Kommunstyrelsen  
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Kulturnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Personalnämnden 

Tekniska nämnden 

Valnämnden 

Äldrenämnden 

Gemensamma nämnder 
Överförmyndarnämnden, Umeåregionen 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 
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§ 151 
Diarienr: KS-2020/00474 

Interpellation: Vad är planen för att åtgärda bristen 

på tvätt - och omklädningsmöjligheter i 

hemtjänsten? Rebecca Sellstedt (V)   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hantera interpellation och 

interpellationssvar skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

Rebecca Sellstedt (V) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

 

Vad är planen för att åtgärda bristen på tvätt- och 

omklädningsmöjligheter i hemtjänsten? 

Arbetskläder i hemtjänsten har inte alltid varit en självklarhet. 

Verksamheten har under många år utvecklats från att innefatta enklare 

hjälp med hushållsgöromål och socialt stöd för relativt friska äldre, till att 

innefatta allt från att ta ut soporna till avancerade omvårdnadsinsatser vid 

livets slut. Tyvärr har attityder och inställningar till den alltmer 

professionaliserade yrkeskåren inte riktigt hängt med, och därför har inte 

rätten till arbetskläder setts som en självklarhet på samma sätt som i 

vården eller på äldreboendet. 

 

En serie föreskrifter från socialstyrelsen och arbetsmiljöverket banade väg 

för att det idag är en plikt såväl som rättighet för personal i hemtjänsten 

att bära arbetskläder. Det är även arbetsgivarens skyldighet att, som ett led 

i detta, se till att personalen har ändamålsenliga omklädningsrum och 

tvättmöjligheter för dessa kläder. Detta någonting som saknas i många 

grupplokaler i hemtjänsten. 

 

I SVT Nyheter Västerbotten (2020-05-28) publicerades nyligen en artikel 

som beskrev verkligheten i en av de grupplokaler som kommunen ansvarar 

för. Det beskrivs hur personalen i arbetslaget tvingas klä om på toaletten - 
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en yta på 4 kvadratmeter – och att ingenting händer trots att problemet 

varit känt i åratal. Det har nu gått så långt att personalen lämnat in en 

anmälan till arbetsmiljöverket om bristerna. 

 

Problemen med icke ändamålsenliga lokaler har fortgått för länge. 

 

Fråga/frågor 

1. Varför har kommunen under de senaste åren inte lyckats komma 
tillrätta med de icke ändamålsenliga lokalerna och den bristfälliga 
tillgången till omklädnings- och tvättmöjligheter i hemtjänsten? 

2. Finns det en åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna? 
3. Hur och när kommer bristerna vara åtgärdade? 
4. Är ni beredda att tillskjuta medel från kommunstyrelsen till berörda 

nämnder för att åtgärda bristerna?  
 

Janet Ågren (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande lämnar 

följande skriftliga svar 

 

Svar på fråga 1 

Sett ur ett historiskt perspektiv har denna typ av verksamhet ofta 

lokaliserats i lägenheter och/eller i enkla grupplokaler, men från och med 

den 1 januari 2016 omfattas även hemtjänst, särskilt boende (vård- och 

omsorgsboende) och LSS-boenden av Socialstyrelsens föreskrifter om basal 

hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10: ”Var och en som arbetar inom 

verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen och 

tandvårdslagen ska tillämpa basala hygienrutiner och klädregler i 

verksamheter som innefattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt 

med patienter.” Särskilda krav på utformning finns enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrift. 

I och med den nya lagstiftningen med krav på omklädningsrum för olika 

kön, samt tvättstuga krävs andra lösningar. Utöver det förändrade 

lagkravet har även en ökning av antalet medarbetare tillkommit och 

behoven har uttryckts i verksamhetens lokalförsörjningsplaneringen ett par 

år tillbaka. 

Det finns för närvarande 16 hemtjänstlokaler i Umeå och det har i vissa fall 

framförts önskemål om att försöka samlokalisera dessa till större enheter.  
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Var lokalerna finns är av stor betydelse då de flesta medarbetare cyklar till 

och från sina brukare och avstånden är därför mycket viktigt ur ett 

tidsperspektiv. Lokalernas läge ska också belysas ur ett trygghetsperspektiv 

och lokaltypen med omklädning, parkering för ca 10 bilar, samt 

cykelförvaring för 15-20 cyklar finns inte alltid i de lägen som efterfrågas av 

verksamheten. Det krävs således i de flesta fall stora anpassningar av de 

lokaler som fastighet finner i rätt läge, vilket påverkar kostnadsbilden.  

Hemtjänst är en prioriterad verksamhet inom kommunen och det är en 

verksamhet som växer och förändras, fastighets utmaning är att leverera 

nya lösningar utifrån de förutsättningar som finns, men åtgärder och 

utökning pågår.  

 

Svar på fråga 2 och 3 

Tekniska nämnden och berörda verksamheter jobbar tillsammans för att 

hitta möjliga och kostnadseffektiva lösningar. I första hand eftersträvas att 

inrymma behoven i egna fastigheter och ett antal behov har kunnat 

tillgodoses, däribland en ny förhyrd lokal på Istidsgatan som har gett en 

mer långsiktig lösning. Lokal i egen fastighet i Bullmark tillskapas också i 

och med projektet tillsammans med skola/ förskola. I Hörnefors pågår 

ombyggnad av egen fastighet för att skapa en långsiktig och väl 

genomtänkt lokal. Lokalanpassning utreds även för förbättring av 

Holmsunds hemtjänstlokal i egen fastighet. På Ersboda planeras att hyra in 

en lokal av AB Bostaden som anpassas för verksamheten och ärendet ligger 

på Tekniska nämndens bord senare denna månad (juni 2020). Även i 

Tavelsjö pågår ett arbete kring hemtjänstlokalen. När det gäller den 

specifika lokal som hänvisas till i interpellationstexten så pågår det ett 

intensivt arbete från fastighetskontoret sida för att ta fram ett förslag på 

lösning för Hartvigsgården.  

Utöver detta har tillfälliga åtgärder vidtagits och idag har alla grupplokaler 

inom hemtjänst fått tvätt/torklösningar genom installation av tvättpelare 

förutom de där nya lokaler är på gång.  

 

Svar på fråga 4 

Ur ett övergripande perspektiv är det viktigt att fastighet tillsammans med 

berörda verksamheter arbetar vidare med frågan och tar ett helhetsgrepp 

kring grupplokaler för hemtjänst, dess utformning och funktionalitet. Det 
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arbetet pågår. Sen har som bekant kommunens budgetarbete förskjutits på 

grund av rådande Coronapandemi och beslut gällande budget, 

uppdragsplan och investeringsbudget för 2021 och plan för 2024 beslutas 

av fullmäktige i oktober i år. Det är således då som frågan om nämndernas 

budget och investeringsbudget anslås.  
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§ 152 
Diarienr: KS-2020/00486 

Fråga: Tillgängligheten vid kommunens badplatser; 

Peder Westerberg (L)   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hantera frågan och svaret skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

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

ordförande 

 

Tillgängligheten vid kommunens badplatser 

När det gäller tillgängligheten för landets badplatser så är den inte 

bra och i många kommuner finns det ingen tillgänglig badplats alls. I 

flertalet av de kommuner som det finns tillgängliga badplatser, så är 

det endast en liten andel av badplatserna som är tillgängliga. Umeå 

kommun som vill vara den mest tillgängliga kommunen i landet, 

borde vara ett föredöme när det gäller tillgänglighetsanpassade 

badplatser. 

 

Fråga till Ari Leinonen (S), fritidsnämndens ordförande:  

Är Umeå kommuns badplatser tillgänglighetsanpassade?  

 

Ari Leinonen (S), fritidsnämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar  

Precis som frågeställaren konstaterar så är det så att i många kommuner 

finns inga tillgängliga badplatser alls. Så ser det inte ut i Umeå kommun, 

och det är något vi ska vara väldigt glada över.  

 

Vi försöker kontinuerligt se över lätt avhjälpta hinder. I samband med 

underhållsinvesteringar och nyinvesteringar i synnerhet är det otroligt 

viktigt att vi har med oss tillgänglighetsperspektivet och ser till att vi har 

anpassade anläggningar, och det är ett arbete som fortgår. Fler av våra 

badplatser är idag tillgänglighetsanpassade i olika grad. 
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• Nydalabadet, finns toalett som är anpassad, är asfalt fram till 
bryggan samt att det finns en ramp mellan brygga och asfalt så det 
går att komma ut på bryggan. 

• Kärleksviken, finns parkering i direkt anslutning till badet, det är 
hårdlagd ytan så du kan komma fram till lusthuset och ut på den 
bryggan, torrklosett där du kommer in med hjälpmedel. 

• Bettnesand, hårdgjord ytan fram till trall som sedan övergår till 
betongytan, vid högt vatten kan du nå vattenlinjen, finns anpassad 
toalett. 

• Norrmjöle, asfaltsstig mellan stranden och kiosken, kommer ej ned 
till vattenlinjen. Finns anpassad toalett, ramp till servering. 

• Bölesholmarna, finns hårdgjord ytan fram till servicehus med 
anpassade toaletter. Kommer ej ned till bryggan eller strandlinje. 

• Ljumviken, finns toalett men ej anpassad, kiosken anpassad, 
hårdgjord ytan fram till stranden börjar. 

• Saunabadet, anpassad yta, tar sig till strandlinjen börjar. 
  

En viktig förutsättning för att man ska kunna nyttja badplatserna är rätt 

information. Badplatser har bra information på Umeå kommuns hemsida 

om man vill veta mer.  
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§ 153 
Diarienr: KS-2020/00505 

Fråga: Beredskap för omdisponering av personal; 

Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hantera frågan och svaret skriftligt. 

Ärendebeskrivning 

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

ordförande. 

 

Beredskap för omdisponering av personal 

I kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen januari till april står 

det att en kompetensinventering har påbörjats och att en rutin är 

framtagen för omdisponering av personal inom och mellan förvaltningar. 

Detta kan bli nödvändigt om sjukfrånvaron eller smittspridningen blir 

omfattande med tanke på pågående Corona pandemi och det är bra att en 

plan och rutin togs fram i god tid.  

Det har varit känt sedan länge att det råder brist på sjuksköterskor i 

äldreomsorgen inför sommaren och rekryteringsinsatser har gjorts, men 

trots det saknas personal. Nu har personer från andra verksamheter 

beordrats att infinna sig för introduktion och tjänstgöring inom 

äldreomsorgen med hänvisning till att en pandemi råder. Detta trots att 

det i skrivande stund finns ingen smitta i äldreomsorgen. 

 

Med anledning av detta ställer jag följande fråga: 

Anser du att det är rätt att kommunen beordrar ut personal från andra 

förvaltningar för att täcka upp i äldreomsorgen när personal saknas? Har 

berörda personer involverats i ett tidigt stadium för att vara förberedda på 

att de ska byta arbetsplats under sommaren?  

 

Tomas Wennström (S), personalnämndens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Med anledning av coronapandemin och brist på sjuksköterskor inom 

äldreomsorgen har Veronica Kerr ställt två enkla frågor om omdisponering 
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av personal. Veronica undrar om jag, som ordförande i personalnämnden, 

anser att det är rätt att kommunen beordrar ut personal från andra 

förvaltningar för att täcka upp i äldreomsorgen när personal saknas? Och 

om berörda personer har involverats i ett tidigt stadium för att vara 

förberedda på att de ska byta arbetsplats under sommaren? 

 

Den 10 mars, samma dag som regeringen beslutade att klassa 

coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, fick 

Kommunstyrelsens arbets- och näringslivsutskott information och 

godkände den beredskapsplan för pandemin och hantering av covid-19 

som fortfarande är aktuell. Den innebär att stadsdirektören ansvarar för 

den strategiska ledningen på kommunnivå och inom stadsledningskontoret 

och i samråd med berörda förvaltningschefer samordna arbetet med den 

nya influensan covid-19. 

 

I beredskapsplanen fastställs också att ”vid allvarlig belastning kan personal 

och andra resurser omfördelas inom och mellan förvaltningar. Vissa 

verksamheter kan stängas tillfälligt för att medarbetarna i dessa 

verksamheter behövs på annat håll”. Ansvariga chefer fick också i ”uppdrag 

att inventera vikarietillgång, undersöka vilka grupper (pensionärer, tidigare 

medarbetare, arbetssökande etc.) som med kort varsel kan erbjudas 

vikariat.” 

 

Jag har fått följande information av stads- och personaldirektörerna: I 

slutet av april begärde äldreomsorgs- och stöd- och omsorgsförvaltningen 

att sjuksköterskor från utbildningsförvaltningens elevhälsovård skulle 

omfördelas till socialtjänstens verksamheter. Begäran handlade om 20 

sjuksköterskor, tio utifrån rådande läge för att en patientsäker organisation 

ska kunna upprätthållas och ytterligare tio utifrån Region Västerbottens 

prognos om förväntat smittläge. Begäran avsåg mitten av juni till och med 

augusti. Personalenheten konstaterar att tillgången på vårdpersonal är god 

inför sommaren, dock är tillgången på sjuksköterskor inte lika god. Läget 

beskrivs på följande sätt:  

 

” Tidigare år har Umeå kommuns äldreomsorg rekryterat ett flertal 

sjuksköterskor från andra delar av Sverige. Dessa sjuksköterskor har inte 

kunnat rekryteras denna sommar på grund av de rekommendationer som 
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FHM har angående resor i landet. Dessutom har pensionerade 

sjuksköterskor som brukat ta många pass under sommaren till stor 

försvunnit med anledning av FHM:s rekommendationer för personer 70+. 

Därutöver har vi mist ett antal studenter (läkarstudenter samt 

sjuksköterskestudenter) som flyttat till respektive hemort sedan 

undervisningen på universitetet inte längre bedrivs på plats i Umeå. Mot 

denna bakgrund är läget kritiskt och bristen på sjuksköterskor stor inför 

sommaren inom äldreomsorgen och framför allt inom vård- och 

omsorgsboende.” 

 

Denna situation är inte unik för Umeå, många kommuner har samma läge 

och omdisponerar nu därför sjuksköterskor (skolsköterskor och 

medarbetare som har sjuksköterskekompetens) till äldre- och 

funktionshinderomsorgen. Efter dialog med respektive förvaltningschef 

inom äldreomsorgen, utbildningsförvaltningen och individ- och 

familjenämnden har stadsdirektören nu beslutat att i första hand hantera 

behovet av tio sjuksköterskor ska ske genom omdisponering av 

sjuksköterskekompetens från övriga förvaltningar, upphandling av 

sjukskötersketjänster och omdisponering av sjuksköterskor från 

utbildningsförvaltningen, elevhälsan. Detta blev klart onsdag 3 juni och 

därefter har elevhälsan informerats och en dialog skett med 

Vårdförbundet.  

 

Vad gäller inventering av sjuksköterskekompetens så gjordes den under 

april. Dialog med elevhälsan har också skett under våren. Beslutet om hur 

elevhälsans kompetens skulle tas i anspråk tog sin tid och därför kom 

beskedet till verksamheten och skolsköterskorna sent. Ett av skälen var att 

arbetsgivaren ville avvakta vad upphandling av sjukskötersketjänster skulle 

ge för resultat. 

 

Vad gäller Veronicas frågor kan jag konstatera att stadsdirektören och 

övriga förvaltningschefer har agerat i enlighet med den fastställda 

beredskapsplanen. Vad gäller frågan om berörda personer har involverats i 

ett tidigt stadium har jag respekt för svårigheterna att kunna planera 

utifrån den osäkra situation som vi fortfarande befinner oss i på grund av 

coronapandemin. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Avslutningsvis kan jag, precis som Veronica, konstatera att vi för tillfället 

inte har någon smitta inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Jag är 

övertygad om att detta beror på många gemensamma och utomordentliga 

insatser av alla anställda inom Umeå kommun.  

 

 

 


