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§ 265 

Diarienr: KS-2019/00031 

Justering och fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till justerare av dagens protokoll utse Carin Nilsson (S) och Peder 

Westerberg (L) 

 

att justering äger rum måndag 2 dec kl. 15 på nämndskansliet i 

stadshuset 

 

att godkänna dagordningen för mötet.   
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§ 266 

Diarienr: KS-2019/00792 

Interpellation: Vad kostar en kommunal 

hemtjänsttimme? Marianne Normark (L) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Marianne Normark, Carin Nilsson, Veronica Kerr, 

Åsa Bäckström, Björn Kjellsson, Anders Ågren, Lars-Arne Ivert, Mattias 

Larsson, Marianne Löfstedt, Andreas Lundgren, Igor Jonsson, Jan Hägglund, 

Hans Lindberg, Peder Westerberg, Sven-Olov Edvinsson, Janet Ågren, 

Anders Sellström, Elisabeth Forssell, Anna-Karin Sjölander, Karl Larsson och 

Nils Seye Larsen beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Marianne Normark (L) 

följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 

 

Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? 

En välfungerande hemtjänst är en bärande del i omsorgen. I Umeå är vi 

lyckligt lottade som kan erbjuda de som har behov av hemtjänst valfrihet. 

Dessutom består valfriheten av seriösa lokala företagare som har på grund 

av sitt förtroende 60 % av alla hemtjänst. Det är en stor utmaning att 

bedriva hemtjänst för LOV utförarna men även för den kommunala 

hemtjänsten eftersom ersättningen är lägst i landet. 

 

I Umeå får en LOV utförare 323 kr i timmen och snittet i landet är 413 kr i 

timmen. Förutsättningarna är inte rättvisa mellan den kommunala 

verksamheten och LOV utförarna. Det finns fria nyttigheter inom 

kommunen som de kommunala utförarna inte behöver betala för. Exempel 

kostnad för utbildning, centrala medel och stimulansmedel som inte 

kommer externa till del, arbetskläder, kostnader för bilar och drivmedel, 

lokaler som fastighet står för kostnaden. Datorer, mobiltelefoner, 

dokumentationssystem/verksamhetssystem där IT står för kostnaden. SAS, 

MAS och annan overhead som bistår den kommunala verksamheten. 
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De ekonomiska förutsättningarna är väldigt orättvisa för att bedriva denna 

viktiga verksamhet. Det finns även fler skillnader som att den kommunala 

hemtjänsten den får gå med underskott räcker inte pengarna för 

uppdraget för en företagare då är det konkurs. 

 

Vi Liberaler känner en stor oro för att befolkningen i kommunen i behov av 

hemtjänst inte ska kunna erbjudas samma valfrihet åren framöver. 

 

Frågor? 

Vad kostar en kommunal timme hemtjänst med kostnader inräknade med 

allt jag uppgivit i texten ovan som exempel? 

 

Tycker du som politiskt ansvarig för hemtjänsten att det är bra att hantera 

ersättningen till LOV utförarna på detta sätt? 

 

Känner du någon oro att valfriheten i hemtjänsten minskar? 

 

Anser du att det är viktigt att erbjuda valfrihet i hemtjänsten? 

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar 

Varje kommun beslutar om valfrihetssystem enligt LOV ska införas och 

inom vilka områden, vilka krav som ska ställas, ersättningsmodell och 

ersättningsnivå på de tjänster som ingår i uppdraget. Förutsättningarna för 

att verka i systemet är väl kända för utförarna och de kan utifrån detta 

välja att verka som leverantör och erbjuda sina tjänster till 

kommuninvånarna. Godkända leverantörer ska enligt LOV ha samma villkor 

vad gäller såväl kvalitetskrav som ersättning. Det finns dock inget krav i 

lagstiftningen att de externa leverantörerna och den egna kommunala 

utföraren ska ha exakt samma förutsättningar. 

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kommunerna valt olika 

modeller för sina valfrihetssystem. De vanligaste modellerna som 

ersättning utgår ifrån baserar sig på ersättning för biståndsbeslutad 

beviljad tid eller på tiden som utförs av utförarna i förhållande till 

biståndsbeslutet, så kallad utförd tid. Det finns en stor spridning mellan 
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kommunerna och till viss del förklaras detta av att kommunerna ersätter 

på olika sätt. 72 kommuner ersätter för beviljad tid som Umeå, 72 ersätter 

för utförd tid och 13 kommuner enligt annan modell. Generellt ligger de 

kommuner som ersätter för utförd tid något högre i sina 

schablonersättningar per timme, men detta kompenseras å andra sidan att 

all faktiskt utförd tid ersätts, i jämförelse till beviljad tid, som Umeå 

kommun använder, där det inte går att säga hur mycket av den beviljade 

tiden som faktiskt utförs i verkligheten. Umeå kommun och andra 

kommuner med beviljad tid räknar på så sätt i sin ersättningsmodell med 

att inte all tid utförs och detta motiverar således en lägre 

schablonersättning per timme. 

 

Hur ersättningsnivåerna ser ut runt om i landet bygger på en årlig enkät 

från SKL. Av 158 tillfrågade kommuner så har visserligen 146 valt att svara 

men bara 127 har avgivit fullständiga svar. Medelersättningen för alla 

kommuner, oavsett ersättningsmodell för serviceinsatser är 372 kronor per 

timme och för omvårdnadsinsatser 413 kronor för timme, men den senare 

varierar mellan 323 och 530 kronor. I båda fallen avses ersättning inom 

tätort, dagtid och till de privata utförarna. Av de kommuner som Umeå 

brukar jämföra sig med varierar ersättningarna stort men generellt kan 

sägas att dessa kommuner ligger lägre eller nära medelersättningarna för 

landet. Det är heller inte konstigt då större städer garanterar en högre 

volym och kortare avstånd mellan brukarna och därmed också möjligheter 

till en mer kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Det är vanligt att det finns en skillnad i ersättningen mellan privata utförare 

och kommunens egenregi runt om i landet. Dessa skillnader motiveras 

utifrån att uppdraget skiljer sig, den kommunala egenregin har krav på sig 

att verka i hela kommunen och vara den yttersta garanten att den 

biståndsberättigade personen får sina insatser ifall att den externa 

utföraren lägger ned eller går i konkurs. Det är också vanligt att de privata 

leverantörerna får en momskompensation, vilket även är fallet i Umeå. 

Skillnader i ersättning kan också bero på så kallade ”fria nyttigheter” för 

egenregin som ofta utförs eller ligger inom andra nämnders budget och 

ansvarsområde i kommunen. 
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Det är inte helt enkelt att svara på frågan hur den totala kostnaden ser ut 

för den kommunala utföraren inom äldreomsorgen, Din kommunala 

hemtjänst. Detta beror på att den egna utföraren inte ersätts på samma 

sätt som de externa utförarna utan genom en kombination av á-

prisersättning, fasta budgetramar och vissa ”fria nyttigheter”. 

Snittkostnaden 2018 för en kommunal hemtjänsttimme var ca 354 kr. I den 

ingår mobiltelefoner, arbetskläder, kostnader för bilar och drivmedel. 

Trygghetslarm, natt- och larmpatrull samt de kommunala matserveringarna 

ingår ej i beräkningen då de heller inte omfattas av LOV. De 

stimulansmedel som riktades till äldreomsorgen under föregående 

mandatperiod fördelades endast till natt- och larmpatrullen och vård- och 

omsorgsboende, även detta ligger utanför LOV. Vad gäller de ”fria 

nyttigheterna” i andra delar av kommunen som den kommunala utföraren i 

det ekonomiska räkenskapssammandraget för kommunen belastas för så 

uppgår dessa till 40 kr/timme. Av dessa är 23 kr kommungemensamma 

funktioner som ekonomi, personal, kommunikation och administration, 10 

kr är lokalkostnader och 7 kr är IT, städ och måltidsservice. Men i dessa 

kostnader ingår även service till de delar av verksamheten som ligger 

utanför LOV. Detta är också enbart en schablonmässig fördelning av 

kostnaderna och säger mindre om vilka ”fria nyttigheter” som faktiskt 

utnyttjas. En del av de kommungemensamma funktionerna arbetar även 

gentemot de externa utförarna även om det är i mindre omfattning än till 

den interna utföraren. Läggs myndighetshandläggningen och hemsjukvård 

till så är de tillkommande kostnaderna för kommungemensamma 

försörjningsprocesser 59 kr/timme, men dessa kostnader bör även belastas 

de externa utförarna. Socialt ansvariga samordnare, SAS, och Medicinskt 

ansvariga sjuksköterskor, MAS, är svåra att fördela då dessa yrkesgrupper 

arbetar med stöd och tillsyn av såväl externa som interna utförare och 

även arbetar med andra verksamheter inom socialtjänsten som inte är 

konkurrensutsatta. 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att bygga ett valfrihetssystem enligt LOV 

som är helt rättvist mellan externa leverantörer och den egna kommunala 

utföraren, men skillnaderna går också att förklara och visa på utifrån 

uppdrag och ansvar. 

 



Sida 8 av 76 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2019-11-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå är inte hotad. Inom äldrenämndens 

ansvarsområde utförs 55 % av timmarna av 17 externa leverantörer varav 

16 är lokala företag. Utvecklingen har snarare varit det motsatta vad 

interpellanten påstår, antalet utförare har ökat och de har även tagit en 

större del av de beviljade timmarna. Således kan nog Umeå sägas ha en väl 

fungerande och livskraftig valfrihet inom hemtjänsten och jag ser heller 

ingen orsak till oro över detta framöver. 
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§ 267 

Diarienr: KS-2019/00800 

Interpellation: Får fritidsnämnden tillskott för 

skolbaden? Lennart Arvidsson (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Lennart Arvidsson, Hans Lindberg, Peder 

Westerberg, Ulrika Edman, Lennart Johansson, Solveig Granberg, Ari 

Leinonen, Janet Ågren, Mattias Larsson, Anders Ågren och Moa Brydsten 

beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Lennart Arvidsson (V) 

följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Får fritidsnämnden tillskott för skolbaden? 

I samband med att grundkalkylen för badhuset Navet upprättades år 2013 

så byggde budgeten på en ökad intäkt för skolbaden på närmare 4 miljoner 

kronor. Det fanns en tydlig samstämmighet för detta i den politiska 

budgetberedningen. Men den intäkten har fritidsnämnden inte sett röken 

av. Det har i praktiken inneburit att Navet dragits med ett årligt underskott 

på 4 miljoner. 

 

Med tanke på fritidsnämndens strama och begränsade budgetram på 130 

miljoner kronor så blir konsekvensen omfattande. Det kan komma att 

handla om stängning av Umelagun och andra utebad kommande sommar. 

I budgetbeslutet från juni tidigare i år så var Vänsterpartiet beredda att 

skjuta till ytterligare 12 miljoner kronor till fritidsnämnden för att bland 

annat klara den här frågan, med hjälp av en skattehöjning. Tyvärr valde 

majoriteten en helt annan väg. 

 

Fritidsnämnden har diskuterat frågan och det finns en stark 

samstämmighet över partigränserna om det orimliga i att fritidsnämnden 

ska stå för kostnaden för skolbaden. 
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Frågor: 

- Är du beredd att tillskjuta de medel som saknas för skolbaden i 

fritidsnämndens budget? 

 

- Tycker du inte att överenskommelsen mellan partierna 2013 borde gälla, 

eller är det rimligare att stänga Umelagun och flera utomhusbad 

kommande sommar?  

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar 

Medel för skolbad och simundervisning överfördes från för- och 

grundskolenämnden till fritidsnämnden i budgeten 2008. Detta framgår av 

kommunfullmäktiges beslut 2007-06-18 om budgeten för Umeå kommun 

för år 2008. På sidan 16 i det av fullmäktige antagna budgetdokumentet 

anges att (se bilaga 1) ”medel motsvarande avgiften för simundervisning, 

3,9 mnkr, överförs från för- och grundskolenämnden till fritidsnämnden. 

Simundervisningen för elever skall vara avgiftsfri.”  

 

Detta framgår också av bilaga 2 i 

budgetbeslutet, som innehåller en specificering 

av nämndernas ramar (se bilaga 2).  

 

Sedan 2008 har alltså fritidsnämnden ansvarat för och erhållit finansiering 

för simundervisningen i Umeå kommun.  

 

De 4 mnkr som ingick i fritidsnämndens kalkyl 2013 inför byggandet av 

Navet var således redan inräknat i fritidsnämndens ekonomiska ram när 

kalkylen upprättades.  

 

Det är därför olyckligt att denna diskussion har kommit att handla om 

skolbaden då dessa sedan 2008 har finansierats genom en överföring av 

resurser från för- och grundskolenämnden till fritidsnämnden.  

Varför det i fritidsnämndens kalkyl 2013 ingick en intäkt för skolbaden som 

fritidsnämnden redan tillgodoräknats sedan 2008 kan jag inte svara på mer 

än att det är olyckligt då det skapat förvirring i diskussionen angående 

Navets finansiering. På samma sätt som vid andra tekniska ramjusteringar 
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vid verksamhetsövergångar så lämnar avlämnande nämnd över både 

ansvar och budget. Vad gäller skolbad och simundervisning skedde detta 

alltså redan 2008.  

 

Om den nämnd som tar över ansvaret anser att ytterligare kostnader 

uppkommer ankommer det på nämnden att äska dessa medel från 

fullmäktige.  

 

Den befintliga ramen för gamla simhallen var 8 mnkr. Kommunfullmäktige 

avsatte i budgetbeslutet för 2016 17,9 mkr för nytt badhus. Dessa medel 

överfördes till fritidsnämnden 2016 (KS-2015/00140). Via ett tilläggsärende 

2018 överfördes ytterligare 3 mnkr till fritidsnämnden (KS-2017/01049). 

Den totala tilldelningen till fritidsnämnden blev därmed drygt 28 mnkr.  

Om det var så att fritidsnämnden i kalkylen förväntade sig ytterligare 4 

mnkr i fördyring för simundervisningen och skolbaden i nytt badhus så 

borde detta ha äskats som ytterligare ett driftsstöd för navet och inte 

räknat detta som en intäkt då finansieringen för simundervisning och 

skolbaden redan låg i fritidsnämndens ram sedan flera år.  

 

För att vi i vårt beslutsfattande ska kunna fatta väl avvägda beslut är det 

viktigt att våra underlag innehåller korrekt information. Utifrån 

fullmäktiges uppdrag från 2018 pågår ett arbete med att förbättra 

kommunens budget- och investeringsprocess. I detta arbete ingår också att 

förbättra arbetet med kommunens drifts- och investeringskalkyler.  

Budgeten för 2020 är antagen av fullmäktige. Arbetet med 2021 års 

budgetprocess kommer att initieras efter årsskiftet då nämnderna återigen 

kommer ges möjlighet att beskriva sina behov. 
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§ 268 

Diarienr: KS-2019/00452 

Motion 12/2019: Umeå kommun måste bidra till att 

lagföra återvändande IS-terrorister; Anders Ågren 

(M) och Igor Jonsson (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 12/2019: Umeå kommun måste bidra till att lagföra 

återvändande IS-terrorister besvarad i enlighet med individ- och 

familjenämndens yttrande 2019-06-03 och med hänvisning till det arbete 

som pågår i verksamheten. Stockholmsmodellen måste anpassas till 

lokala förutsättningar. 

 

Reservation 

Anders Ågren, för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2019 yrkar Anders Ågren (M) 

att Umeå kommun ansluter sig till Stockholmsmodellen när det gäller att 

hantera misstänkta IS-terrorister. I motionen framgår att Stockholms stad 

har inlett ett samarbete med polis och åklagare för att hantera dem som 

återvänder efter att ha stridit för terrorgruppen IS. Det medför att 

socialförvaltningen ska säkerställa att information om misstänkta terror- 

och krigsbrott lämnas till Polisen och Åklagarmyndigheten 

 

Individ- och familjenämnden har yttrat sig och föreslår att motionen anses 

besvarad (se protokoll och yttrande) 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 

Individ- och familjenämndens yttrande 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) och Ulrika Edman (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag (anse motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (anse 

motionen besvarad). 

 

Reservation 

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

om bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – 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. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Hans Lindberg, Maria Nilsson, Mattias 

Larsson, Andreas Lundgren, Jan Hägglund, Ulrika Edman, Irma Olofsson, 

Gudrun Nordborg, Mikael Berglund, Nils Seye Larsen och Elisabeth Forssell. 

 
Yrkanden 
Anders Ågren (M), Maria Nilsson (SD) och Jan Hägglund (AP) – Bifall till 
motionen. 
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Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C), Andreas Lundgren (S), Ulrika 
Edman (V), Irma Olofsson (S), Gudrun Nordborg (V), Mikael Berglund (S) 
och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse 
motionen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering 
begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 48 ja-röster mot 17 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  Voteringslista. 
 
Reservation 
Anders Ågren, för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden  
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§ 269 

Diarienr: KS-2018/00781 

Antagande: Detaljplan för fastigheten Tavelsjö 6:22 

och del Tavelsjö 7:8 med flera 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta detaljplanen för Tavelsjö 6:22 och del av Tavelsjö 7:8 m.fl. 
 
att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, till att omfatta 
hela planområdet  

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 

bostäder med service samt att bevara klocktornet och prästgården. Syftet 

är också att säkerställa naturmiljön vid Tavelsjön genom en rimlig 

byggnadsskala och bevarad vegetation, för att bereda allmänheten tillträde 

till stranden.  

 

Vidare syftar planen till att ta hänsyn till omgivande kultur- och 

miljöskapande värden. Planen ska även säkerställa godtagbara trafikmiljöer 

och tillskapa en acceptabel dagvattenhantering.  

 

Arbetet med att upprätta detaljplanen påbörjades av Umeå kommun, 

Detaljplanering 2017-09-20. Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram 

godkänt av byggnadsnämnden 2015.  

 

I samband med antagandet i fullmäktige ska även beslut om att utöka 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten tas. Verksamhetsområdet 

behöver utökas för att Vakin ska kunna tillhandahålla förbindelsepunkter 

för vatten och spillvatten till planområdet.  

 

Samråd/Granskning 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 

statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.  
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Av de synpunkter som har inkommit under samråds- och granskningstiden 

har en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande upprättats av 

Umeå kommun, Detaljplanering. Av redogörelsen och utlåtandet framgår 

bl. a. att hänsyn till omgivande miljöskapande- och kulturhistoriska värden 

varit viktiga att beakta under planarbetet. Detaljplanen har därav under 

processens gång reviderats till att säkerställa ett släpp på minst 4 meter 

mellan nya byggrätter, för att bevara det visuella sambandet mellan kyrkan 

och sjön. Med anledning av de kulturhistoriska värdena regleras även 

utformningen och gestaltningen av de nya byggnaderna för att anpassa sig 

till omgivande miljö. Allmänhetens fortsatta tillträde till stranden har även 

säkerställts i detaljplanen via att området närmast Tavelsjön är planlagt 

som naturområde. Umeå kommun, Detaljplanering gör bedömningen 

utifrån omfattningen av genomförda revideringar efter granskningsskedet 

att förnyad granskning inte behöver ske.  

 

Antagande av detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige med 

anledning av att planen handlagts med utökat förfarande samt att 

verksamhetsområde för vatten och avlopp förutsetts utökas till att omfatta 

hela planområdet, vilket kräver ett beslut från kommunfullmäktige.  

 

De som har kvarstående synpunkter kommer att få underrättelse om 

beslutet tillsammans med besvärshänvisning.  

 

Sammantagen bedömning 

Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen genom att 

möjliggöra för ett positivt tillskott av bostäder och service i Tavelsjö, vilket 

är en ort inom i översiktsplanen utpekade byar i stråk.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2019-10-16 

Granskningsutlåtande daterad september 2019 

Plankarta daterad september 2019 

Planbeskrivning daterad september 2019 

Samrådsredogörelse daterad maj 2019 

Planprogram daterad december 2015 

Projekterings PM/geoteknik daterad juli 2018 

Antikvarisk bedömning daterad juni 2018 
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Beredningsansvariga 

Hanna Jonsson, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Detaljplanering 

Sökande 

Länsstyrelsen 

De med kvarstående synpunkter 

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin)   
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§ 270 

Diarienr: KS-2019/00676 

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 

4:3 med flera inom I20-området i Umeå kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta detaljplanen för del av fastigheten Umeå 4:3 m.fl. inom I20-

området i Umeå kommun 

 

att utöka verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och/eller dagvatten 

till att omfatta planområdet. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) till förmån för eget yrkande (se bilaga) 

 

Tomas Westerström (AP). Arbetarpartiet reserverar sig mot beslutet att 

anta detaljplanen. Vi yrkade först återremiss (formulerad av MP) och sedan 

avslag. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 

handel och verksamheter samt säkerställa hantering av dagvatten i 

området. Syftet är också att skapa ett modernt verksamhets-, kontors- och 

handelsområde som med tiden kan agera stadsdelscentrum för 

kringliggande stadsdelar och vara en attraktiv plats i staden. 

 

Arbetet med att upprätta detaljplanen påbörjades av Umeå kommun, 

Detaljplanering 2017-10-06. Samråd och granskning har genomförts där  

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 

statliga instanser haft möjlighet att framföra synpunkter. Av de synpunkter 

som har inkommit under samråds- och granskningstiden har ett 

granskningsutlåtande upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering. Vid 

beslut om godkännande av planen i byggnadsnämnden ändrades del av 

syftesformulering från ”modernt handelsområde” till ”modernt 
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verksamhets-, kontors- och handelsområde”, se ovan. Eftersom 

detaljplanen handläggs med utökat förfarande och att arbetet med den 

fördjupade översiktsplanen för I 20-området pågår parallellt bör beslutet 

att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Strukturstudie 

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Nils Seye Larsen (MP) – 1) återremiss 2) avslag 

 

Hans Lindberg (S) – bifall till planeringsutskottets förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden bifall till planeringsutskottets förslag mot Nils 

Seye Larsens avslagsyrkande. Kommunstyrelsens beslutar enligt 

planeringsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) (se bilaga) 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Jan Hägglund, Ulrik Berg, Eric Bergner, 
Tomas  Westerström, Nils Seye Larsen, Mattias Sehlstedt, Veronica Kerr, 
Ellen Ström, Peder Westerberg, Elin Söderberg, Mikael Berglund och Irma 
Olofsson. 
  
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Ulrik Berg (M), Eric Bergner (C), Mattias Sehlstedt (V), 
Veronica Kerr (KD), Ellen Ström (V), Peder Westerberg (L), Mikael 
Berglund (S) och Irma Olofsson (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Nils Seye Larsen (MP), Elin Söderberg (MP) och Jan Hägglund (AP) – I 
första hand återremiss för att det nuvarande förslaget premierar bilburen 
handel framför cykel-, gång- och kollektivtrafik, vilket går emot de mål för 
miljö och resande som kommunfullmäktige antagit samt att 
trafikutredningen är ofullständig och behöver kompletteras och i andra 
hand avslag. 
 
Propositionsordning 
Ärendet ska avgöras idag mot återremiss. Ordföranden finner 

kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation  

Nils Seye Larsen (MP) 

Tomas Westerström (AP) 

Beslutet ska skickas till 
Detaljplanering 

Sökande 

Länsstyrelsen 

De med kvarstående synpunkter 

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) 
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§ 271 

Diarienr: KS-2019/00295 

Strategi för extern kommunikation 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Umeå kommuns strategi för extern kommunikation enligt bilaga. 

 

att uppdra till kommunikationsavdelningen att revidera den vid varje ny 

mandatperiod. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns kommunikationsavdelning överlämnar förslag till extern 

kommunikationsstrategi till kommunfullmäktige för antagande.  

Umeå kommun är en offentlig verksamhet som finns till för medborgarna 

och med det följer ett viktigt kommunikationsansvar. Det ska vara enkelt 

att ta del av tillförlitlig information om stöd, service och tjänster som vi 

erbjuder. Det ska också vara enkelt att följa beslut som fattas av våra 

politiker i kommunala styrelser, nämnder och utskott. 

 

Strategin är ett kommunövergripande styrdokument och stöd för att 

förverkliga de mål som beslutats av kommunfullmäktige.  

 

Kommunikationsstrategin ska vara ett stöd när förvaltningarna, utifrån sina 

egna behov, utformar sin egen kommunikation. 

 

Den gemensamma värdegrunden genomsyrar hela dokumentet och 

huvudbudskapet ”Med Umeåbornas välfärd i fokus” speglar 

kommunfullmäktiges övergripande mål. 

 

Kommunikationsstrategin har tagits fram i en delaktig process: 

 Arbetsgrupp bestående av kommunikatörer från äldreomsorgs-, 

samhällsbyggnads- och utbildningsförvaltningen samt 

stadsledningskontoret 
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 Löpande input från Umeå kommuns kommunikatörsnätverk under 

arbetets gång 

 Interna workshops med representanter från samtliga förvaltningar  

 Kvalitativ studie med externa fokusgrupper 

 Samtal med politiker; inbjudan till samtliga partier 

 Intervjuer med förvaltningschefer 

Förankring av förslaget har skett i stadsdirektörens forum samt 

kommunikatörsnätverket med representanter för samtliga åtta 

förvaltningar. 

 

Kommunikationsprocessen som sådan är kvalitetscertifierad och alla 

dokument är tillgängliga i Umeå kommuns kvalitetsledningssystem i form 

av ett antal styrdokument så som kvalitetsdeklarationer, riktlinjer, rutiner, 

checklistor, instruktioner, kriskommunikationsplan, processkartor och 

resultatmått. Dokumenten nås även via intranätet där det under Service 

och tjänster/Kommunikation, information finns 30 områden som vägleder i 

kommunikationsarbetet.  

 

Remissvar från nämnder 

Strategi för extern kommunikation har skickats ut på remiss till samtliga 

nämnder. Remissvar har kommit in från:  

 brand- och räddningsnämnden 

 byggnadsnämnden 

 fritidsnämnden 

 för- och grundskolenämnden 

 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 individ- och familjenämnden 

 kulturnämnden 

 miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 tekniska nämnden 

 jämställdhetsutskottet 

 samt ett informellt yttrande från enheten för Digitalisering och 

verksamhetsutveckling 

Läsanvisningar 

Remissvarens synpunkter har sammanställts i dokumentet 

Synpunktsredovisning, strategi för extern kommunikation.  
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Umeå kommuns kommunikationsavdelning har kommenterat de 

synpunkter som lämnats på Strategi för extern kommunikation. Allt har 

noga beaktats och många förbättringar och justeringar har bidragit till det 

slutliga förslaget: Strategi för extern kommunikation. 

Beslutsunderlag 

Synpunktsredovisning, strategi för extern kommunikation 

Strategi för extern kommunikation 

Beredningsansvariga 

Jan Bergman, kommunikationsdirektör 

Bibbi Nilsson, kommunikation 

Ulrika Björn, kommunikation 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottet förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Robert Axebro 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen Umeå kommun 

Nämnderna   
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§ 272 

Diarienr: KS-2018/00415 

Decentralisering av kommungemensamma 

ekonomi- och personalfunktioner 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att genomföra en decentralisering av Ekonomifunktionen och 

Personalfunktionen 

 

att i samband med decentralisering av ekonomi- och 

personalfunktionerna fördela 51 126 tkr från kommunstyrelsen till 

nämnderna enligt tjänsteskrivelsens förslag 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reviderat 

reglemente där ansvarsfördelning och befogenheter i en decentraliserad 

organisation klargörs 

 

att uppföljning och utvärdering av decentraliseringen ska ske i anslutning 

till tidigare beslutad uppföljning av den nya förvaltningsorganisationen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot att kommunfullmäktige avslår 

Vänsterpartiets tilläggsyrkanden. Se reservationstext under näringslivs- och 

arbetsutskottets beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att den gemensamma 

förvaltningen skulle övergå i en flerförvaltningslösning med 8 förvaltningar. 

Vidare beslutade fullmäktige  

- Att införa ett kommunledningskontor för de gemensamma och 

strategiska funktionerna 

- Att det yttersta arbetsgivaransvaret kvarstår hos kommunstyrelsen och 

att Umeå kommun fortsättningsvis ska fungera som ett LAS- område 
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- Att det operativa ansvaret för personalfrågorna har resp. nämnd och 

dess förvaltning vilket innebär ansvar för arbetsmiljö och 

kompetensförsörjning 

Förslag till decentralisering av ekonomi- och personalfunktion 

Stadsdirektören har under våren och hösten 2019 utarbetat ett förslag till 

uppdelning av de nuvarande kommungemensamma ekonomi- och 

personalfunktionerna till kommungemensamma respektive 

förvaltningsspecifika funktioner. Förslaget till decentralisering av ekonomi- 

och personalfunktionen innebär en ramförändring med 51 126 tkr från 

kommunstyrelsen till berörda nämnder, vilket motsvarar 79 årsarbetare i 

2020 års lönenivå. Förslaget har samverkats med de fackliga 

organisationerna och har avslutats i enighet. 

 

Förslag till ramjustering 

Förändringen medför en ramjustering från kommunstyrelsen till: 

Individ- och familjenämnden  11 916 tkr 

Äldrenämnden   14 356 tkr 

För- och grundskolenämnden  18 195 tkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden       350 tkr 

Tekniska nämnden         6 308 tkr 

Summa omfördelning   51 126 tkr 

 

Fördelningen baserar sig på relevanta nyckeltal för ekonomi- respektive 

personalfunktionen. 

 

Behov av förtydligad ansvarsfördelning i en decentraliserad organisation 

I en decentraliserad organisation finns ett ömsesidigt beroende mellan 

kommungemensamma (centrala) och förvaltningsspecifika 

(decentraliserade) funktioner. Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar 

och befogenheter behöver därför tydliggöras. Detta bör ske ge genom 

revidering av kommunfullmäktiges reglemente för nämnder och styrelse.    

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - Fördjupad beskrivning av förändring till decentraliserad personal 

och ekonomifunktion   

Bilaga 2 - Visualisering av nuläge och nyläge för ekonomi- respektive 

personalfunktionen  
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Bilaga 3 - Protokoll från Centrala samverkansgruppen 191017 

Bilaga 4 - Ramfördelning 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustavsson, Ekonomidirektör 

Birgitta Forsberg, Personaldirektör 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Janet Ågren (S), Tomas Wennström (S) och Anders Ågren (M) – Bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag. 
Bore Sköld (V) – yrkar: 
- att ej föra över tjänster till nämnderna ofinansierade 
- att förtydliga att SLK står för stöd till rekrytering, dock ej mandat som 
beslutsfunktion 
- att eventuella ekonomiska och personalmässiga korrigeringar bör ske i 
samband med den tidigare beslutade uppföljningen av nya 
förvaltningsorganisationen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds (V) förslag. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

För oss är de viktiga principerna för detta personalinflytande och 

verksamhetsnära operativa stödfunktioner samtidigt som behovet att 

samverka utifrån kommunnyttan är helt centralt. I grunden ligger detta 

förslag om decentralisering i linje med Vänsterpartiets uppfattning, men vi 

hade gärna sett en redovisning av fördelningen för hur det såg ut innan 

man gick in i gemensam förvaltning, då vi menar att den nya 

förvaltningsorganisationen snarare gjorde att kommunens överbyggnad 

svällde, än att bli mer effektiv (skulle ”spara  100 miljoner”). Behovet av att 

kunna jobba operativt och verksamhetsnära är helt centralt både ur ett 

demokratiskt perspektiv, men också ur effektivitetshänseende och 

verksamhetsutveckling. Vår farhåga i detta är dock att nämnderna kommer 

att får över resurser som administrera besparingsförslag då dessa går med 

underskott och kommer att tvingas göra effektiviseringar i verksamheten. 

Ett exempel på det är att en centralisering som blev dyrare redan nu ligger 
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som ett besparingsbeting på 16 miljoner kronor på FGN, vilket skulle kunna 

innebära att besparingar blir på stödfunktioner. Likaså går övriga nämnder 

mot ett underskott och skulle kunna innebära detsamma. Personal, 

bemanning och ekonomistöd måste decentraliseras och ligga i 

verksamheten,  men om det nu blir ett tillräckligt adekvat stöd är oklart. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – enligt vänsterpartiets yrkanden i näringslivs- och 

arbetsutskottet (se ovan) 

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

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Ulrika Edmans yrkanden. Kommunstyrelsen beslutar enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) – enligt reservation i näringslivs- och arbetsutskottet (se 

ovan) 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Bore Sköld och Jan Hägglund. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Bore Sköld (V) och Jan Hägglund (AP) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Bore Sköld (V) – yrkar: 
- att ej föra över tjänster till nämnderna ofinansierade 
- att förtydliga att SLK står för stöd till rekrytering, dock ej mandat som 
beslutsfunktion 
- att eventuella ekonomiska och personalmässiga korrigeringar bör ske i 
samband med den tidigare beslutade uppföljningen av nya 
förvaltningsorganisationen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Avslag mot bifall till Bore Skölds (V) tilläggsyrkanden. Ordföranden finner 

att kommunfullmäktige avslår tilläggen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot att kommunfullmäktige avslår 

Vänsterpartiets tilläggsyrkanden. Se reservationstext under näringslivs- och 

arbetsutskottets beslutsordning. 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tekniska nämnden    
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§ 273 

Diarienr: KS-2019/00793 

Fastställande av ny skattesats efter skatteväxling 

(kollektivtrafikens organisering och finansiering) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa ny skattesats för år 2020 till 22,80 efter skatteväxling i 

enlighet med beslutad överenskommelse om kollektivtrafikens 

organisering och finansiering i Västerbotten. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) – se kommunstyrelsens beslutsordning 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att Region Västerbotten blir 

länets kollektivtrafikmyndighet från 1 januari 2020 samt att skatteväxling 

ska genomföras från länets kommuner till Region Västerbotten genom att 

kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten höjer 

skatten med 5 öre från och med den 1 januari 2020. Beslut om skattesats 

ska enligt kommunallagen ske innan november månads utgång. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 §90 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – att avslå förändrad skattesats för 2020 

Anders Ågren (M) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 



Sida 30 av 76 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2019-11-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Ulrika Edmans avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) - att Region Västerbotten blir länets kollektivtrafik-

myndighet från 1 januari 2020 är för oss givet. Men vi anser att det sedan 

beslutet har visat sig att Umeå kommun behöver kvarstå med nuvarande 

skattesats utifrån att de medlen behövs inom För- och grundskolans 

verksamhet, som dels är underfinansierad och dels dras med tidigare års 

underskott som kommer att innebära försämringar för Umeås skolelever. I 

övrigt hade vi i Vänsterpartiet i vår skuggbudget en skattehöjning på 50 öre 

då vi menar att framförallt skolan och äldreomsorgen är underfinansierad.  

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Tomas Westerström, Ulrika Edman, 
Anders Ågren och Anders Sellström. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Tomas Westerström (AP), Anders Ågren (M) och 
Anders Sellström (KD) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulrika Edman (V) – att avslå förändrad skattesats för 2020. 

 
Propositionsordning 

Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi   
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§ 274 

Diarienr: KS-2019/00830 

Revidering av plan- och bygglovstaxa - 

Mervärdesskatt på utstakning i kommunal regi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta reviderad Plan- och bygglovstaxa samt att justeringen ska gälla 

från och med den 1 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-10-16, § 313 att mervärdesskatt ska 

erläggas på kommunens avgift avseende Tabell 14 a – Finutstakning och 

inmätning i efterhand i Plan- och byggtaxan. 

 

Byggnadsnämnden har i en process som inkluderat en anmälan till 

Konkurrensverket samt utredning inom Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) fått anledning om att pröva om mervärdesskatt ska läggas på 

finutstakning. 

 

Konkurrensverket svar på anmälan var "Att bedöma frågan om en kommun 

ska ta ut moms på en viss tjänst och tillse att aktuell moms tas ut är något 

som ankommer på Skatteverket." På Skatteverkets hemsida finns 

vägledning som tydliggör deras ställningstagande. "Skatteverket anser att 

med myndighetsutövning avses åtgärder som är uttryck för samhällets 

maktbefogenheter och som kommer till stånd och får rättsverkningar för 

eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler och inte på grund 

av regler av privaträttslig natur.” 

 

SKL har en pågående utredning om momsfrågan och verksamheten dels via 

direkta kontakter och dels indirekta, fått svaret att SKL arbetar intensivt i 

frågan i dialog med Skatteverket. Momsfrågan är i grunden inte bara en 

fråga för Umeå kommun utan för alla kommuner som utför dessa tjänster. 

Det är en stor variation bland Sveriges kommuner huruvida moms läggs på 

denna och närliggande tjänster eller inte. Dock framkommer det klart av 
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skatteverket (se utdrag från Skatteverkets hemsida 5. 5) att ”Avgifter för 

utstakning när den görs av kommunen utgör däremot inte  

myndighetsutövning. Om utstakning ska göras eller inte vid t.ex. 

nybyggnation är något som kommunen ska besluta om, men kommunen 

måste inte utföra själva stakningen. Den enskilda har möjlighet att ingå 

avtal med annan aktör än kommunen om att göra utstakningen. Utförande 

av utstakning är därför inte en verksamhet som kommunen bedriver i 

egenskap av offentlig myndighet." 

 

Skatteverket förtydligar genom att konstatera att ”Avgifter för 

nybyggnadskartor som krävs för att kunna söka bygglov utgör ett led i 

kommunens myndighetsutövning. Det är kommunen som ska 

tillhandahålla nybyggnadskartor efter ansökan. Avgifter för utstakning när 

den görs av kommunen utgör däremot inte myndighetsutövning." 

Byggnadsnämnden väljer att följa Skatteverkets rättsliga vägledning och 

momsbelägga finutstakning. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2019-10-16, § 313 

Plan- och bygglovstaxa för PBL 2010:900 — revidering 2019 

Mervärdesskatt vid tillhandahållande av nybyggnadskarta och utstakning 

info skatteverket.se_rättsligvägledning_utstakning.pdf 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

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

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden   
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§ 275 

Diarienr: KS-2019/00838 

Revidering av Lantmäteris prislista för geografisk 

information och tjänster 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa den reviderade prislistan för Lantmäteris geografisk 

information och tjänster. 

 

att ge byggnadsnämnden i uppdrag att följa prisutvecklingen och därmed 

kunna på årsbasis höja beloppet för timtaxa 

 

att ändringarna gäller från och med 2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Lantmäteris prislista för produkter och tjänster revideras med avseende på 

att vissa produkter har tagits bort och nya har produkter har kommit till 

samt att priset har justerats för vissa produkter. Även timtaxan revideras. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2019-09-18, § 270 

Prislista Lantmäteri — Geografisk information och tjänster 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

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

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden   
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§ 276 

Diarienr: KS-2019/00842 

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för 

kommunal färdtjänst 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i 

enlighet med bilaga – Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för 

kommunal färdtjänst i Umeå kommun. 

 

att de nya generella föreskrifterna och villkoren ska gälla från och med 

2020-01-01. 

 

Reservation 

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

egna yrkanden (se näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning). 

 

Jan Hägglund (AP) och Tomas Westerström (AP) reserverar sig mot beslutet 

att avslå Arbetarpartiets tilläggsyrkande (se kommunfullmäktiges 

beslutsordning) 

Ärendebeskrivning 

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) anger endast de grundläggande kraven 

som kommunen måste uppfylla. Lagen behöver kompletteras med 

generella föreskrifter och villkor, vilka utgör en allmän yttre ram för 

verksamheten och gäller för färdtjänsten i stort. De generella föreskrifterna 

och villkoren utgör ett komplement till lagen och kan ses som ett stöd och 

hjälpmedel i den individuella hanteringen av tillstånd. De är grunden för 

eventuella individuella föreskrifter och villkor. De befintliga riktlinjerna 

uppdateras med anledning av att en ny upphandling av entreprenörer är på 

gång. I de samråd som genomförts med representanter från Umeå 

pensionärsråd samt Umeå Funktionshinderråd har en del justeringar 

gällande t ex villkor vid försening överenskommits. Detta föranleder 
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revideringar av Generella föreskrifter och villkor. Även ny mandatperiod 

föranleder en aktualisering av föreskrifterna. 

 

De revideringar som föreslås är: 

 Resenär i personbil betalar reducerad egenavgift om fordonet är 
mer än 10 minuter försenat. 

 Resenär i fordon med rullstolsplats betalar reducerad egenavgift 
om fordonet är mer än 15 minuter försenat. 
 

Tidigare har 5 respektive 10 minuter samt efterskänkning av hel egenavgift 

gällt vid respektive försening. 

 Resor i fordon med rullstolsplats med starttid kl. 00-06 ska förbokas 
senast kl. 14.00 vardagen före. 
 

Tidigare har beställning kunnat ske ända fram till kl. 18 dagen före avresa. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2019-10-24, § 117. 

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst i Umeå 

Kommun. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
Bore Sköld (V) – yrkar: 
- att egenavgiften för en färdtjänstresa ska vara motsvarande en bussbiljett 
inom lokaltrafiken.  
- att på s. 2 under rubriken ”Medresenär” ska en färdtjänstberättigad 
kunna ta med två barn upp till 13 år 
- att följande mening stryks (på två ställen): ”Resenär som inte betalat sin 
faktura förlorar möjligheten att använda högkostnadsskyddet för 
arbetsresor tills upplupen skuld är reglerad”. 
- att arbetsresor bör kunna användas för följande ändamål: resor till 
arbetspraktik, praktikplats eller ideellt arbete, resor för studier eller för 
resor under yrkesutbildning samt sysselsättning enligt SoL  
- att denna mening inledningsvis bör omformuleras då det innehåller en 
motsägelse och motverkar syftet med färdtjänst:  
”har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med 
allmänna kommunikationsmedel. För barn och ungdomar görs samma 
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bedömning som för vuxna personer. Färdtjänstens syfte är att transportera 
personer, inte hjälpmedel”. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Bore Skölds (V) förslag. Ordföranden finner 

att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Taxan för färdtjänstresor som är idag kostnaden för bussbiljett + 50%. Det 

innebär att det är avsevärt mycket dyrare att åka färdtjänst än att ta 

bussen vilket är djupt orättvist då det drabbar en  grupp av personer med 

generellt sämre ekonomi och som dels inte kan cykla, gå eller andra 

alternativ som  inte heller kan resa lika billigt som i annan kollektivtrafik. 

Hela poängen med att man har ”väsentliga svårigheter att förflytta sig på 

egen hand” innebär att man behöver sitt hjälpmedel för att kunna ta sig till 

sin färdtjänstresa. På motsvarande sätt kan man behöva sitt hjälpmedel för 

att kunna förflytta sig på sin ankomstort. Det innebär att ens hjälpmedel 

fungerar som en del av personen i syfte att uppnå självständighet. Vi 

menar också att ett tydligt barnperspektiv bör finnas med då färdtjänst-

berättigades barn upp till 13 år på ett naturligt sätt måste kunna medfölja. 

En fråga som Vänsterpartiet tydligt drivit är detta med att ett 

högkostnadsskydd för arbetsresor måste ses bredare än en endast 

”lönearbete”. Alla former av studier och organiserad/biståndsbeslutad 

sysselsättning bör likställas med ett lönearbete då syftet är fortbildning och 

självförsörjning.   

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – enligt vänsterpartiets yrkanden i näringslivs- och 

arbetsutskottet (se ovan) 

Hans Lindberg (S) – enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall Ulrika Edmans yrkanden. Kommunstyrelsen beslutar enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
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Reservation 

Ulrika Edman (V) – se ovan 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Lena Karlsson Engman, Ulrika Edman och Tomas 
Westerström. 
 
Yrkanden 
Lena Karlsson Engman (S), Tomas Westerström (AP) och Peder 
Westerberg (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulrika Edman (V) – enligt vänsterpartiets yrkanden i kommunstyrelsen (se 

ovan) 

 

Tomas Westerström (AP) – tillägg; att arbetsresor även ska kunna 
användas för resor till och från arbetspraktik och praktikplats. 
 
Lena Karlsson Engman (S) – Avslag till Ulrika Edmans (V) samtliga yrkanden 
och Tomas Westerströms (AP) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till Ulrika Edmans (V) förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Avslag mot bifall till Tomas Westerströms (AP) tillägg. Ordföranden finner 

att kommunfullmäktige avslår tillägget. 

 

Reservation 

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

egna yrkanden (se näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning). 

 

Jan Hägglund (AP) och Tomas Westerström (AP) reserverar sig mot beslutet 

att avslå Arbetarpartiets tilläggsyrkande som lyder: Att arbetsresor även 

ska kunna användas för resor till och från arbetspraktik och praktikplats. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 



Sida 40 av 76 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2019-11-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 277 

Diarienr: KS-2019/00860 

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och 

kost inom individ- och familjenämnden och 

äldrenämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet (genom en minoritetsåterremiss) 

för att konsekvensanalyser av följande punkter genomförs:  

a) Hur många fler personer kommer att slå i maxtaxans tak? 

b) Hur många personer med hemtjänst använder RUT-tjänster för städ i 

hemmet och vad blir effekten för kommunens kostnader om dessa 

går över till att omfattas av maxtaxan?  

c) Vad beräknas intäktsökningen bli efter att hänsyn tas till a) och b)? 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden har gjort en översyn av 

avgifter. En omvärldsbevakning av avgiftsuttaget i andra kommuner har 

visat att Umeå har relativt låga avgifter. En anpassning föreslås även till 

regionen gällande avgifterna för hemsjukvård. Förutom justerade nivåer så 

är förslaget att avgiftsbelägga insatserna ledsagning, telefonservice samt 

distribution av måltid.  

 

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden föreslår nya avgiftsnivåer 

nedan och inför 2020 sker därutöver uppräkning av dessa enligt 

prisbasbelopp: 

 Trygghetslarm, 272 kr/månad 

 Förlust av larmknapp, 200 kr/tillfälle 

 Distributionsavgift för måltider (abonnemang), 146 kr/månad 

 Telefonservice 104 kr/månad 

 Registrerad och övertagen hemsjukvård, 418 kr/månad 

 Öppenvårdsbesök i hemmet (ej registrerad hemsjukvårdspatient), 200 

kr/besök 
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 Service och omvårdnad inom särskilt boende, 2089 kr/månad 

 Dygnet runt service (servicehus), 272 kr/månad 

 Service och omvårdnad inom korttidsboende, 70 kr/dygn 

 Socialt innehåll inom särskilt boende, ingen avgift 

 Trygghetsavgift för medboende/kvarboende utan eget beslut inom 

särskilt boende, 349 kr/månad 

 Tvättavgift för medboende/kvarboende utan eget beslut inom särskilt 

boende, 836 kr/månad 

 Måltidsabonnemang inom särskilt boende, 3800 kr/månad 

 Måltidsabonnemang för medboende/kvarboende utan eget beslut 

inom särskilt boende 4256 kr/månad 

 Enstaka måltider inom ordinärt boende, 70 kr/tillfälle 

 Måltidsabonnemang (1 måltid/dag) inom ordinärt boende 1590 

kr/månad 

 Måltidsabonnemang (2 måltid/dag) inom ordinärt boende 3180 

kr/månad 

 Sondmat (helnutrition) inom hemsjukvård, 1970 kr/månad 

 Sondmat (halvnutrition) inom hemsjukvård, 985 kr/månad 

 Sondmat (tilläggsnutrition) inom hemsjukvård, 437 kr/månad 

 Måltider inom dagverksamhet (lunch+mellanmål), 70 kr/tillfälle 

 

Hemtjänsttaxans nivåer (alternativ 2 i översynen) ändras enligt följande 

samt att städinsatser och ledsagning inkluderas i taxan: 

Nivå 1: Upp till 10 timmar/månad, 669 kr/månad 

Nivå 2: 10-15 timmar/månad, 1462 kr/månad 

Nivå 3: Mer än 15 timmar/månad, 2089 kr/månad 

Förslag till beslut (kommunstyrelsens 2019-11-12) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost enligt 

individ- och familjenämndens och äldrenämndens förslag  

 

att gällande hemtjänsttaxans nivåer ska alternativ 2 användas 

 

att avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020  
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att en årlig justering av avgifterna ska göras utifrån aktuellt prisbasbelopp.  

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens protokoll 2019-10-23, § 209  

Individ- och familjenämnden: Översyn av avgifter 2019-09-09, rev. 2019-10-30 

Äldrenämndens protokoll 2019-10-24, § 68 

Äldrenämnden: Översyn av avgifter 2019-09-09, rev. 2019-10-30 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, nämndsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Tomas Wennström (S) och Janet 
Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
Bore Sköld (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

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

avslag. Vänsterpartiet menar att höja avgifter på hemtjänst m.m. är att låta 

våra äldre och sjuka medborgare betala notan för politiska felprioriteringar. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

Nils Seye Larsen (MP) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

Veronica Kerr (KD) – återkommer i kommunfullmäktige med yrkande 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag. 
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Reservation 

Ulrika Edman (V) – se ovan 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Carin Nilsson, Veronica Kerr, Maria Nilsson, Åsa 
Bäckström, Igor Jonsson, Marianne Normark , Jan Hägglund, Tomas 
Westerström, Andreas Lundgren och Lars-Arne Ivert, Nils Seye Larsen och 
Anna-Karin Sjölander. 
 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Veronica Kerr (KD), Igor Jonsson (M), Marianne Normark (L), Jan 
Hägglund (AP), Anna-Karin Sjölander (C), Tomas Westerström och Maria 
Nilsson (SD) – Att återremittera ärendet för att konsekvensanalyser av 
följande punkter genomförs:  
a) Hur många fler personer kommer att slå i maxtaxans tak? 
b) Hur många personer med hemtjänst använder RUT-tjänster för städ i 
hemmet och vad blir effekten för kommunens kostnader om dessa går över 
till att omfattas av maxtaxan?  
c) Vad beräknas intäktsökningen bli efter att hänsyn tas till a) och b)? 
 
Åsa Bäckström (V) – Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Carin Nilsson (S) – Avslag till Veronica Kerrs med fleras förslag om 
återremiss. 
 
Tomas Westerström (AP) – Om återremissen faller bifall till att-sats 4 och 
avslag till att-satserna 1-3. 
 
Propositionsordning 
Avslag mot bifall till att återremittera ärendet. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till individ- och 

familjenämnden (genom en minoritetsåterremiss) enligt Veronica Kerrs 

med fleras yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämnden  

Äldrenämnden 
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§ 278 

Diarienr: KS-2019/00854 

Bildande av koncernstruktur för 

hamnverksamheten 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att en koncernstruktur bildas för hamnverksamheten inom UKF-

koncernen genom att Umeå Hamn AB blir ett helägt dotterbolag till Umeå 

kommunföretag AB. 

  

att Umeå kommunföretags ägarandel (50%) av det tillsammans med Vasa 

Stad gemensamt ägda Kvarkenhamnar AB överlåts till Umeå Hamn AB. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunföretag har föreslagit en förändrad koncernstruktur för 

hamnverksamheten i enlighet med bilagda protokoll. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommunföretags styrelseprotokoll 2019-10-28 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag AB 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Umeå kommunföretags förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg 
 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 
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§ 279 

Diarienr: KS-2019/00854 

Koncernbildning Kvarken Linkgruppen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Umeå kommunföretags ägarandel i NLC Ferry OY/AB överlåts till det 

av Umeå kommunföretag hälftenägda bolaget Kvarken Link OY/AB 

 

att Umeå kommuns ägarandel i Kvarken Link AB (med 

organisationsnummer 559035-4873) överlåts till Kvarken Link OY som 

därmed blir ”koncernmoder” i färjekoncernen. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunföretag har enligt bilagda styrelseprotokoll föreslagit en ny 

lösning för koncernbildningen i Kvarken Linkgruppen. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommunföretags styrelseprotokoll 2019-10-28. 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag AB 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Umeå kommunföretags förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Jan Hägglund, Anders Sellström, Mattias 
Larsson och Peder Westerberg. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Jan Hägglund (AP), Anders Sellström (KD), Mattias 
Larsson (C) och Peder Westerberg (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 



Sida 46 av 76 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2019-11-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Propositionsordning 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag   
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§ 280 

Diarienr: KS-2019/00707 

Fyllnadsval: ledamot i för- och grundskolenämnden 

Gun Stolt (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i för- och grundskolenämnden utse Ulrika Edman (V). 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2019-09-30 Gun Stolt (V) begärt 

entledigande från uppdraget som ledamot i för- och grundskolenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Edman 

För- och grundskolenämnden 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 

Mona Ståhl, lönesupport 
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§ 281 

Diarienr: KS-2019/00742 

Fyllnadsval: ersättare i för- och grundskolenämnden 

Susanne Yttergren (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i för- och grundskolenämnden utse Elena Martinez (V) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2019-09-30 Susanne Yttergren (V) begärt 

entledigande från uppdraget som ersättare i för- och grundskolenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Elena Martinez 

För- och grundskolenämnden 

Mona Ståhl, lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 282 

Diarienr: KS-2019/00806 

Fyllnadsval: ersättare i byggnadsnämnden Gisela 

Lindmark Eriksson (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i byggnadsnämnden utse grafiker Titti Ådén (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2019-10-28 Gisela Lindmark Eriksson (S) 

begärt entledigande från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Titti Ådén 

Byggnadsnämnden 

Ewa Öhgren 

Mona Ståhl, lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 283 

Diarienr: KS-2019/00834 

Fyllnadsval: ersättare i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden Hampus Lindqvist (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till andre ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden utse Delia Zadius 

(C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2019-10-28 Hampus Lindqvist (C) begärt 

entledigande från uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskydds-

nämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Delia Zadius 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Mona Ståhl, lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 284 

Diarienr: KS-2019/00881 

Avsägelse: ers i kommunfullmäktige och ledamot i 

byggnadsnämnden; Jennifer Forssell (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Jennifer Forssell (MP) begärt entledigande från uppdragen som 

ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Jennifer Forssell (MP) har begärt entledigande från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Jennifer Forssells avsägelse. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Jennifer Forssell 

Länsstyrelsen 

Byggnadsnämnden 

Mona Ståhl, lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 285 

Diarienr: KS-2019/00888 

Avsägelse: ledamot i personalnämnden Ulrika 

Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Ulrika Edman (V) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i personalnämnden 

Ärendebeskrivning 

Ulrika Edman (V) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

personalnämnden. 

Beslutsunderlag 

Ulrika Edmans avsägelse. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Edman 

Personalnämnden 

Mona Ståhl, lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 

   
 

 

 

 

  



Sida 53 av 76 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2019-11-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 286 

Diarienr: KS-2019/00912 

Avsägelse: ersättare i tekniska nämnden Elena 

Martinez (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Elena Martinez (V) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i tekniska nämnden 

Ärendebeskrivning 

Elena Martinez (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden 

Beslutsunderlag 

Elena Martinez avsägelse 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Elena Martinez 

Tekniska nämnden 

Mona Ståhl, lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 287 

Diarienr: KS-2019/00103 

Anmälningsärenden 2019-11-25 

Motioner 

Motion 28/2019: Barnkonventionen lag 2020; Anna-Karin Sjölander (C) 

Diarienummer: KS-2019/00861 

 

Motion 29/2019: Kvinno- och tjejjouren behöver ett långsiktigt idéburet 

offentligt partnerskap; Ulrika Edman (V) och Gudrun Nordborg (V) 

Diarienummer: KS-2019/00870 

 

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

förskolan Bilaal nu; Maria Nilsson (SD), Lars-Arne Ivert (SD) och Birgitta 

Palm-Ejlefall (SD) Diarienummer KS-2019/00913 

Rapporter 

Promemoria om EU-valet. Diarienummer: KS-2019/00925-1 
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§ 288 

Diarienr: KS-2019/00882 

Interpellation: Varför ska välfärden i huvudsak 

bekosta effektiviseringar; Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anders Norqvist, Hans Lindberg, Ulrika Edman, 

Åsa Bäckström, Andreas Lundgren, Janet Ågren, Helena Smith och Anders 

Sellström beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Anders Norqvist (L) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Varför ska välfärden i huvudsak bekosta effektiviseringar? 

Den 19 december 2016 tog kommunfullmäktige ett beslut gällande 

”Justering av budgetramar” som innebar att Umeå kommun skulle sänka 

sina kostnader med totalt 140 mnkr. Enligt beslutet ska främst 

kommungemensamma processer beröras. Åtta föreslagna 

förbättringsområden och åtgärder/projekt omnämns som mycket riktigt 

pekar på att det är verksamhet inom bl.a. digitalisering, upphandling och 

fordon som ska beröras. 

 

Vad som vidare framgår av beslutet är hur besparingarna ska belasta olika 

nämndernas budget. Där framkommer att huvuddelen av 

effektiviseringarna ska belasta välfärdsnämnderna, dvs skolnämnderna, 

individ-och familjenämnden och äldrenämnden med 117 mnkr av totalt 

140 mnkr (83,5 %). 

 

Liberalerna finner det anmärkningsvärt att de nämnder som arbetar inom 

kommunens kärnverksamhet ska bära huvuddelen av effektiviseringarna, 

särskilt med tanke på vilka områden som identifierats vara i behov av en 

översyn för att sänka kostnader. 
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Effektiviseringskraven fortsätter att hänga kvar i de nämnder som drabbats 

hårdast och skapar stor stress hos både personal och anhöriga då hotet om 

fortsatta nedskärningar inom välfärden fortsätter att ligga kvar. 

 

Med utgångspunkt i det tagna beslutet den 19 december 2016 så vill jag 

ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 

1. Ska välfärdsnämnderna fortsätta att effektivisera sin verksamhet för att 
finansiera kommungemensamma kostnader som i huvudsak berör 
andra områden än skola, vård och omsorg? 

2. Är Hans Lindberg beredd att föreslå en avskrivning av de underskott 
som uppkommit i välfärdsnämnderna som ett resultat av det 
välfärdsfientliga beslut som togs den 19 december 2016?  

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Interpellationen från Liberalerna avser den ramsänkning som 

kommunfullmäktige beslutade om den 19 dec 2016 kopplat till ett 

kommungemensamt effektiviseringsarbete. Detta fick smeknamnet P140.  

Beteckningen ”140” kommer av att det initialt handlade om 70 + 70 mnkr; 

dvs 70 mnkr som skulle avse minskade kostnader i kommungemensamma 

processer och 70 mnkr som var kopplade till att migrationsverket beslutat 

att sänka sina ersättningsnivåer för ensamkommande barn. Det sistnämnda 

var alltså ingen ramsänkning utan en prognosticerad minskning av externa 

intäkter från migrationsverket till Individ- och familjenämnden som skulle 

åtföljas av en anpassning av verksamheten till nya riktlinjer och aktuell 

volym ensamkommande barn.  

 

Det är dock helt riktigt att kommunfullmäktige den 19 dec 2016 beslutade 

att sänka ramarna för kommunens nämnder med sammanlagt 70 mnkr 

inför 2017. Detta föranleddes av en försämrad skatteprognos under hösten 

2016.  

 

För att underlätta för nämnderna att hantera ramsänkningen arbetades det 

fram en kommungemensam effektiviseringsplan där flera av de 

kommungemensamma processerna var med.  

 

Kommungemensamma processer är processer som finns inom alla delar av 

kommunen och som går över nämndsgränserna. Exempel på 
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kommungemensamma processer är fakturahanteringsprocessen och 

lönehanteringsprocessen. Det handlar ofta om flera kompetenser och 

personer som är involverade, ofta med många personer involverade men 

med relativt lite tid per person, vilket försvårar ekonomisk 

effekthemtagning vid en processförbättring.  

 

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skatteintäkter, generella 

och riktade statsbidrag samt avgifter. Umeå kommun har en relativt hög 

skattesats. Enligt kommunallagen måste kommuner budgetera för ett 

överskott. Umeå kommun har ett förhållandevis lågt resultatkrav på 1%. 

För att inte skjuta över ekonomiska konsekvenser, ex låneskuld, till 

kommande generationer bör en tillväxtkommun som Umeå ligga på ett 

resultat på ca 3% utifrån de investeringsbehov som finns. Kommunen har 

med andra ord fördelat ut de medel som finns att fördela ut till nämnderna 

för att bedriva verksamhet. Det blir då extra viktigt att nämnderna förhåller 

sig till den budgetram de fått.  

 

Svar på frågorna:  

1. Prognoserna för hela kommunsverige visar att skatteunderlaget inte 

kommer att öka i samma takt som kostnadssidan under flera år framöver. 

Detta beror på att befolkningsökningen i åldersintervallet 20-64 år inte är 

lika stor som för de yngre och äldre. För att klara av att hantera det, både 

kostnadsmässigt och ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, krävs att 

verksamheterna dels jobbar med att effektivisera, dvs förbättra och göra 

nuvarande arbetssätt mer kostnadseffektiva, dels jobbar med att utveckla 

nya arbetssätt, ex genom digitalisering och andra strukturella förändringar 

för att få en lägre kostnadsutveckling. Detta gäller även 

kommungemensamma processer, dvs processer som går över 

nämndsgränserna och vars syfte är att stödja samtliga nämnder. Så svaret 

är ja, välfärdsnämnderna måste fortsätta effektivisera sin verksamhet. 

 

2. Liberalernas andra fråga handlar om en eventuell avskrivning av de 

underskott som uppkommit i välfärdsnämnderna som ett resultat av P140. 

Så kallade avskrivningar, dvs beslut om att nämnderna inte behöver ta med 

sig ett underskott in i det fiktiva egna kapitalet, är något som 

kommunfullmäktige beslutar om i samband med hanteringen av 
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årsbokslutet. Eventuella avskrivningar för 2019 kommer alltså att hanteras i 

kommunfullmäktige i mars 2020.  

De senaste åren, fram till 2019, har avskrivningar i samband med 

årsboksluten ökat. Detta är en utveckling som vi försöker vända eftersom 

det kan upplevas som ett godkännande av en för hög kostnadsnivå vilket 

riskerar medföra att nämnderna inte anpassar sina kostnader till 

budgeterad nivå vilket i sin tur riskerar leda till att kommunen redovisar 

underskott. Om en kommun redovisar underskott måste kommunen enligt 

kommunallagen återställa det inom 3 år, vilket innebär ett ännu större 

tryck på nämnderna. Detta är anledningen till att det framgår tydligt i 

planeringsförutsättningarna för 2020 att P140 och kostnader för 

heltidsinförande ingår i budgetramarna. 

 

Det är en viljeinriktning hos oss att värna välfärdsnämnderna så långt det 
är möjligt. I det ingår att vid fördelningen av resurser i kommunens budget 
prioritera välfärdens behov framför andra utgifter och investeringar. Det 
handlar också om att alltid prioritera välfärden framför skattesänkningar.  
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§ 289 

Diarienr: KS-2019/00883 

Interpellation: Gäller januariavtalet punkt 9 även i 

Umeå; Mattias Larsson (C) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Mattias Larsson, Carin Nilsson, Ulrika Edman, 

Anders Ågren, Veronica Kerr, Nils Seye Larsen och Janet Ågren 

beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Mattias Larsson (C) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Gäller januariavtalet punkt 9 även i Umeå  

Efter en osedvanligt lång och komplex regeringsbildning så fick Sverige i 

vintras en ny regering och genom Januariavtalet fyra partier som 

gemensamt tar ansvar för att Sverige skall kunna styras och att en budget 

skall kunna antas av riksdagen. 

 

Januariavtalet är en kompromiss mellan fyra partier och som sådan så 

innehållet det givetvis sådant man gillar, men även sådant man inte gillar. I 

avtalet värnas valfriheten som en viktig del av den svenska 

välfärdsmodellen i punkt 9: 

 

” Den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. 

Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna 

verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. 

Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om 

vinstförbud eller andra förslag med syftet 3 att införa vinstbegränsningar 

för privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande. Detta 

kommer att uttryckas i vårändringsbudgeten 2019. Förslag kommer läggas 

för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har 

likvärdiga villkor.” 
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Just kombinationen valfrihet och kvalitet är två saker jag personligen tror 

är viktigt för att vi skall kunna skapa en bra välfärd i Umeå och därigenom 

göra kommunen än mer attraktiv. 

 

Samtidigt är min känsla att Socialdemokraterna i Umeå gör allt man kan för 

att försvåra för de aktörer som är verksamma inom välfärdsområdet lokalt 

här i Umeå. 

 

Mina frågor till Hans Lindberg är därför: 

1. Avser Socialdemokraterna i Umeå att hedra Januariavtalet, eller är 
detta avtal något som bara gäller den nationella politiken? 

2. Hur ser du på privata utförare av välfärdstjänster, är det något som bör 
bekämpas eller kan det bidra? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar över 

besvarandet till Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande som lämnar 

följande skriftliga svar: 

Januariavtalet är en politisk kompromiss mellan fyra partier så att en ny 

socialdemokratisk regering efter valet kunde tillträda utifrån att 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet var 

överens om att en konservativ regering ledd av Moderaterna med aktivt 

stöd av Sverigedemokraterna skulle vara skadligt för Sverige. Den politiska 

kompromissen januariavtalet har inneburit att alla fyra partier fått igenom 

politiska förslag men också fått kompromissa om andra delar. 

Socialdemokraterna i Umeå står naturligtvis bakom regeringen och 

regeringsprogrammet för mandatperioden på samma sätt som vi får anta 

att Centerpartiet i Umeå gör. 

 

Umeå kommun har sedan länge ett valfrihetssystem inom hemtjänsten och 

tillämpar Lagen om valfrihetssystem (LOV) sedan 2010. Även andra 

välfärdstjänster är upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling 

(LOU). Så sent som i januari så beslutade kommunfullmäktige att fortsätta 

tillämpa LOV, ett beslut som Socialdemokraterna respekterar och avser 

hedra. Så sent som i november så beslutade individ- och familjenämnden 

och äldrenämnden om att förnya avtalen med de privata 

hemtjänstutförarna i en förnyad upphandling. 
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Välfärden i Umeå håller en hög kvalitet och brukarnöjdheten är god, såväl 

hos de privata utförarna som inom kommunens egna verksamhet. Det är 

något vi kan vara stolta över. Kvalitetsarbetet är något som de sociala 

nämnderna arbetar löpande med och som också kommer att förstärkas när 

det gäller hemtjänstutförarna under kommande avtalsperiod. 

 

I vårändringsbudgeten för 2019 bekräftade regeringen att den, i enlighet 

med januariavtalet, inte kommer att lägga förslag som innebär 

vinstbegränsningar för privata aktörer. Istället ska höga kvalitetskrav vara 

styrande i välfärden och gälla alla aktörer. Umeå kommuns 

valfrihetssystem ligger helt i linje med detta ställningstagande. I nyss 

beslutad upphandling av hemtjänstutförare så finns inga 

vinstbegränsningar eller krav på återinvestering av vinst i verksamheten. 

 

Frågan om förändrad lagstiftning inom ramen för LOV är en nationell fråga 

som behöver utredas innan en eventuell proposition kan läggas fram. Bland 

annat behöver kommunerna få handledning i hur den kommunala 

utföraren ska hanteras. Detta är en fråga som även Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) driver. Som LOV är utformad idag finns bara krav på att de 

privata utförarna hanteras likvärdigt mellan sig och att ingen premieras 

framför den andra. I många kommuner, inklusive Umeå, finns krav på att 

den kommunala utföraren ska finnas i hela kommunen, ha särskilda 

ansvarsområden, såsom natt- och larminsatser, vilket de privata utförarna 

inte gärna vill ta på sig. Den kommunala utföraren står också som yttersta 

garant när ett privat företag lägger ned. Det vore även bra om kommunen 

kan få nationell vägledning vad gäller skärpningar på kvalitetsområdet och 

stöd i hur detta ska följas upp. Vi ser därför fram emot en kommande 

utredning och förtydligad lagstiftning på området.   
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§ 290 

Diarienr: KS-2019/00898 

Interpellation: På vilket sätt tas hänsyn till unga 

med funktionsnedsättning, när det gäller 

kommunens fritidsverksamhet och 

kulturverksamhet? Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Peder Westerberg, Andreas Lundgren, Tomas 

Wennström, Nils Seye Larsen, Helena Smith, Gudrun Nordborg beslutar 

kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Peder Westerberg (L) 

följande interpellation till individ- och familjenämndens ordförande. 

 

På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktionsnedsättning, när det 

gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet? 

Unga med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre levnadsvillkor än 

andra unga. Den här gruppen deltar också betydligt mindre i 

idrottsaktiviteter eller övrigt föreningsliv och man har också en svagare 

ställningen i arbetslivet som tex hög arbetslöshet. Man möter dessutom 

också större hinder än andra när de vill skapa sig en meningsfull fritid eller 

engagera sig i samhället och unga med funktionsnedsättningar idrottar och 

motionerar också betydligt mindre än andra i samma ålder. När det gäller 

samhällsstödet till föreningslivet så tar man inte heller så stor hänsyn till de 

särskilda utmaningar som finns för att bedriva verksamhet  

 

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

På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktionsnedsättning, när det gäller 

kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet? 
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Andreas Lundgren (S), individ- och familjenämndens ordförande lämnar 

följande skriftliga svar: 

Individ- och familjenämnden ansvarar enbart för de fritidsaktiviteter som 

sker inom ramen för beslut om särskilt boende enligt LSS och omfattar 

således bara vissa målgrupper och bygger på den enskildes behov och 

önskemål. Därutöver ger IFN föreningsbidrag till funktionshinderföreningar 

samt samarbetar med de nämnder som har ansvar för kultur- och 

fritidsaktiviteter.  

 

Inom korttidsboende så säkrar nämnden utevistelse och fritid inom ramen 

för insatsen. Har ungdomar privata aktiviteter försöker verksamheten 

tillgodo se att de kan gå på dessa. Verksamheterna själva har 

aktivitetsplaneringar för vistelserna för att säkra att barn och ungdomar 

ska få vara ute och ha meningsfull fritid. Detta utvecklas ständigt och under 

2020 ska verksamheten se över lokalnyttjandet med syfte att kunna samla 

fler personer för att genomföra aktiviteter.   

 

Inom korttidstillsynen är det svårare att göra större aktiviteter utanför 

huset då de individuella behoven ser väldigt olika ut och grupperna är 

större.  

 

När det gäller samarbete och den verksamhet som kulturnämnden och 

fritidsnämnden har för målgruppen kan nämnas några exempel:  

 

- Fritid för alla är en verksamhet inom Umeå kommun som jobbar för att 
utveckla fritiden för medborgare med olika funktionsnedsättningar. 
Syftet är att bredda utbudet och lyfta fram viktiga utvecklingsområden 
som ger människor möjlighet till en aktiv och meningsskapande fritid. 

- Umeå Kulturskola har riktad verksamhet mot unga med 
funktionsnedsättning som sker inom områdena kör, teater, film och 
funktionsinriktad musikterapi. 

- Kaféet "Kom in" erbjuder gemenskap och aktiviteter. Här kan man läsa 
dagstidningen, spela spel eller lösa korsord. Varje vecka finns många 
olika arrangemang att ta del av. Där finns också ett café som drivs av 
daglig verksamhet. 

- Umeå kommun har i samarbete med Parasport Västerbotten utvecklat 
en möjlighet för allmänheten att hyra fritidshjälpmedel. För närvarande 
pågår ett samarbete med Fritidsbanken där Umeå är först i Sverige med 
att låna ut dessa fritidshjälpmedel via Fritidsbanken. 
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- Kompiskortet, som gör att man får gå två personer till priset av en på 
olika kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. En person kan ansöka om ett 
Kompiskort om hen är över 12 år, bor i Umeå kommun och har ett LSS-
beslut. Det finns ingen åldersgräns för medföljande kompis. 

 

Vidare är tillgänglighet en viktig aspekt att arbeta med inom samtliga 

verksamheter, att lyfta i kontakt med föreningar samt i våra lokaler. 
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§ 291 

Diarienr: KS-2019/00906 

Interpellation: Hur mycket koldioxid släpper Umeå 

kommun ut genom sina tjänsteresor? Åsa 

Bäckström (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Åsa Bäckström, Nils Seye Larsen, Robert Axebro, 

Anders Ågren, Anders Sellström, Hans Lindberg, Andreas Sjögren och Elin 

Söderberg beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Hur mycket koldioxid släpper Umeå kommun ut genom sina tjänsteresor? 

Klimatmässigt är flyget det sämsta sättet att resa. Flyget släpper ut 74 000 

gånger mer koldioxid än tåget. Kostnaden för flygresor i tjänsten bara ökar i 

Umeå kommun och är nu uppe i drygt nio miljoner kronor för 2018. Vi ser 

samtidigt att antalet tågresor i tjänsten nästan halverats mellan 2017 och 

2018. Ur klimatsynpunkt är det en negativ trend som måste brytas. 

 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Hans 

Lindberg: 

- Hur följer Umeå kommun upp mängden koldioxid som släpps ut från 

kommunens tjänsteresor? 

 

- Hur många ton koldioxid har Umeå kommun släppt ut år 2018 genom 

kommunens tjänsteresor, uppdelat efter resor med: 

a) flyg, 

b) tåg, 

c) hyrbil/privatbil? 
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- Är du beredd att ta beslut om att begränsa kommunens koldioxidutsläpp 

som genereras utifrån kommunens tjänsteresor? Om ja; hur? Om nej; 

varför inte? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande överlämnar 

besvarandet till ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Nils 

Seye Larsen (MP) som lämnar följande skriftliga svar: 

Det känns kul att för första gången, som ordförande för kommunstyrelsens 

hållbarhetsutskott få besvara en interpellation - denna gång skriven av 

utskottsledamoten Åsa Bäckström. 

 

I våras påbörjades på initiativ av hållbarhetsutskottet en kartläggning av 

kommunens tjänsteresor. Vi ville få en tydlig bild över hur vår kommuns 

resande utvecklas de senaste åren. Under årets lopp har våra 

frågeställningar utkristalliserats och vi vill med denna kartläggning få en 

tydlig bild över följande: 

 

1. Den totala kostnaden för våra tjänsteresor 
2. Antalet tjänsteresor 
3. De totala utsläppen i ton koldioxid för våra tjänsteresor  
 

Det är glädjande att det funnits en enighet i utskottet bakom denna 

kartläggning och dess utformning. På Hållbarhetsutskottets möte den 27 

augusti presenterades siffror på kostnaderna för våra tjänsteresor 

beroende på reseslag. 

 

2016 till 2018 har flyget legat på ungefär samma nivåer, 9,3 miljoner kr 

(2016), 8,5 miljoner kr (2017) respektive 8,9 miljoner kr (2018). 

 

För tåget har vi sett en ökning med cirka 25 % för 2018, till cirka 1,25 

miljoner kronor. 

 

Ersättningen för egen bil har minskat över tid både i kostnad och antal 

kilometer, medan kostnader för kollektivtrafik och vår bilpool ökat. 

 

På senaste utskottsmöte med hållbarhetsutskottet fick vi lite statistik på 

koldioxidutsläpp av våra tjänsteresor. Vi konstaterade dock tillsammans att 
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det fanns ett behov från vår sida att förtydliga vilken sorts utsläppsstatistik 

som efterfrågas och hur den ska presenteras för en tydligare bild över 

utsläppens nivåer och utveckling. Vi väntar nu på en redovisning av 

koldioxidutsläppen för våra tjänsteresor i enlighet med vad vi tillsammans 

efterfrågade under senaste utskottsmöte. 

 

Svaret på Åsa Bäckströms tredje fråga är självfallet Ja. I somras antog vi i 

kommunfullmäktige (KF) ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för 

minskade klimatutsläpp för alla våra nämnders verksamheter - I enlighet 

med Parisavtalet. Nu väntar vi alla med spänning på slutförslaget gällande 

Umeå kommuns miljömål, som vi tillsammans ska besluta om här i KF!  

 

När väl miljömålen är antagna så ska en handlingsplan för hur vi når våra 

mål utformas - som ska vara väl integrerad i kommunens verksamhet. 

Dessutom arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för ett 

klimatneutralt Umeå 2030. 

 

Kommunens tjänsteresor är en del av vår verksamhet och därmed en del av 

det som vi ska titta på för att minska våra utsläpp i enlighet med 

Parisavtalet. Jag har därför svårt att se hur vi ska kunna minska våra 

klimatutsläpp utan att minska mängden koldioxid som våra tjänsteresor 

släpper ut. 
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§ 292 

Diarienr: KS-2019/00908 

Interpellation: Har Umeå kommun någon 

beredskap för uppfostringsresor, någon statistik 

eller samarbete med andra instanser  i dessa frågor; 

Jan Hägglund (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde 16 december då 

interpellanten inte närvarar vid ärendets behandling under dagens 

sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Jan Hägglund (AP) har inkommit med en interpellation till för- och 

grundskolenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

ordförande. 

 

Har Umeå kommun någon beredskap för uppfostringsresor, någon 

statistik eller samarbete med andra instanser i dessa frågor. 
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§ 293 

Diarienr: KS-2019/00817 

Fråga: Kommer det tillskapas nya parkeringar vid 

Umeå energi arena? Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan utgår, då respondenten inte närvarar vid ärendets behandling 

under dagens sammanträde och frågeställaren inte kommer medverka 

vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i oktober 

att bordlägga frågan till nästa sammanträde i november 2019 då 

respondenten inte närvarade vid ärendets behandling. 

 

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

ordförande 

 

Kommer det tillskapas nya parkeringar vid Umeå energi arena?  
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§ 294 

Diarienr: KS-2019/00835 

Fråga: Höjda avgifter äldreomsorgen; Åsa 

Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
att frågan utgår då den redan avhandlats i en interpellation på samma 
tema under dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober att 

bordlägga interpellationen till nästa sammanträde i november 2019 då 

respondenten inte närvarade vid ärendets behandling. 

 

Åsa Bäckström (V) har inkommit med en fråga till äldrenämndens 

ordförande.   
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§ 295 

Diarienr: KS-2019/00850 

Fråga: Var fanns konsekvensanalysen av de 

kommunala behoven vid en försäljning av 

Mimerskolans gymnastiksal? Ulrika Edman (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Ulrika Edman och Hans Lindberg 

beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om frågan. 

 

Ärendebeskrivning 

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

ordförande. 

 

Var fanns konsekvensanalysen av de kommunala behoven vid en 

försäljning av Mimerskolans gymnastiksal? 

Vi i Vänsterpartiet reagerade kraftfullt på en artikel i VK den 24 oktober om 

Mimers gamla gymnastiksal. Att kommunala tjänstepersoner nu överväger 

förhyrningar av fastigheter som vi sålde för mindre än 5 år sen är djupt 

upprörande. 

 

Fastigheten renoverades upp av kommunen och såldes för mindre än fem 

år sedan, under mandatperioden 2014–2018. Det skulle kunna betraktas 

som rena stölden att först rusta upp fastigheter för skattemedel, sedan 

försälja till privata fastighetskapitalister och för att nu, några år senare, 

planera kostsamma förhyrningar i samma fastighet. Återigen riskerar detta 

att bli en lukrativ affär för privata företag men en förlust för 

skattebetalarna och den samlade kommunnyttan. 

 

Detta är bara ett av många exempel på hur den ledande oheliga alliansen 

med S och M säljer ut umebornas gemensamma egendom som både på 

kort och lång sikt behövs för kommunala behov. Fastigheten ligger 
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dessutom på central strategisk mark vilket innebär att de avhänder sig all 

framtida kommunal rådighet över centrumfyrkanten. Det är inte bara 

kortsiktigt, utan också dumdristigt. 

 

Fråga 

Gjordes en konsekvensanalys av de kommunala behoven innan 
Mimerskolans gymnastiksal såldes? 
 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar 
År 2012 gjordes bedömningen att lokalen inte längre behövdes och inte 
skulle behövas. Den såldes därför till INAB. Det finns i dagsläget inget 
beslut att någon kommunal verksamhet ska flytta in i Mimerskolans 
gymnastiksal, däremot finns det ett utredningsuppdrag i kulturnämnden 
om att hitta lokaler för kulturlivet, och in första hand då titta på egna 
lokaler. På grund av det ekonomiska läget är det högst tveksamt att det blir 
extern förhyrning. Alla verksamheter ska ha dialog med tekniska nämnden 
när de behöver lokaler, extern förhyrning ska alltid vara 
sistahandsalternativet. På grund av det ekonomiska läget kommer extern 
förhyrning att stramas åt ytterligare och övervägas särskilt. Det ankommer 
i första hand på tekniska nämnden att försörja verksamheterna med 
lokaler. Mitt partis uppfattning är att lokaler som kommunen äger och 
behöver ska vara kvar i kommunal regi. 
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§ 296 

Diarienr: KS-2019/00928 

Fråga: Kontakter med Kina; Mattias Larsson, (C) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Mattias Larsson och Hans Lindberg 

beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Mattias Larsson (C) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Kontakter med Kina 

Ingen kan ha missat den senaste tidens medierapportering om Kinas 

Sverigeambassadör. Att Sverige kritiseras för att lägga sig i kinesiska 

angelägenheter, nu senast för att den svenska kulturministern närvarade 

vid prisutdelningen av PEN-priset, är anmärkningsvärt när Kina inte drar sig 

för att försöka påverka andra länders förehavanden. 

 

Umeå kommun har sedan mer än ett decennium ett borgmästaravtal med 

den kinesiska staden Xi’an, andra kontaktvägar in i Kina finns också. Under 

denna tid har det varit relativt lugnt i landet, men den senaste tidens 

strider i Hongkong och de nu uppblossade oroligheterna kring landets 

ambassadör i Sverige förändrar situationen. 

 

Från Centerpartiet tycker vi att det är viktigt med ett tydligt 

avståndstagande från det som nu försiggår. 

 

Mina frågor till Hans Lindberg är därför: 

1. Har kommunen (inklusive koncernen) några planerade kontakter eller 

resor till Kina? 

2. Om ja, överväger kommunledningen att bordlägga de kontakterna i 
avvaktan på att intermezzot med den kinesiska ambassadören nått en 
lösning? 
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Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan 
Den svenska regeringen rekommenderar att vi ska ha mellankommunal 

samverkan även i fortsättningen också. Det är viktigt att vi har dialog med 

alla för att prata klimatförändringar och mänskliga rättigheter. Vi avvaktar 

utifrån de oroligheter som finns men det är viktigt att vi samverkar med 

Kina och andra länder för att stimulera hållbar utveckling och mänskliga 

rättigheters utveckling. Då ska vi ha mer samverkan inte mindre. 
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§ 297 

Diarienr: KS-2019/00929 

Fråga: Känslig information på fredagar; Maja 

Westling (C) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Maja Westling och Moa Brydsten 

beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Maja Westling (C) har inkommit med en fråga till för- och 

grundskolenämndens ordförande. 

 

Fredag kväll i förra veckan (15 november) spreds en oro bland föräldrar till 

förskolebarn i Innertavle, då kommunikation om flytt av barn från 

avdelningar i byn till ny förskola på Tavleliden gått ut. Denna 

kommunikation hade gått ut på skolans system Lärum, och meddelade att 

barnen kommer att flytta under våren eller senast hösten 2020. Samtidigt 

kallades till ett informationsmöte 26/11. Kommunikationen var till sitt 

innehåll bra och med god framförhållning, men just när det handlar om 

barn och deras placering på förskola anser jag att det var mycket olyckligt 

att informationen spreds just innan en helg. När föräldrars funderingar 

kommer och spekulationer drar igång har de utpekade kontaktpersonerna 

gått för dagen och för helgen. Många anhöriga nåddes av beskedet under 

kvällen. 

 

För cirka en månad sedan skedde någonting liknande, då gällde det 

dagbarnvårdare, och deras barngrupper. Kommunikationen skedde på en 

fredag, och över helgen gick rykten och spekulationer medan kommunens 

tjänstepersoner var lediga. 

 

Detta är onödigt dåligt planerat. Jag skulle vilja att kommunen 

kommunicerar denna typ av information, som förmodligen alla vet har en 

sprängkraft och kan skapa oro, så att den når mottagarna senast torsdag. 
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Detta för att eventuella uppenbara otydligheter eller frågetecken kan rätas 

ut under veckan. Det handlar om åtagandekultur, att kommunicera 

proffsigt med sina uppdragsgivare i fall där man vet att oro kommer att 

uppstå. Inte bara säga ”A”, och stänga dörren för att sedan öppna den på 

måndag för att kunna säga ”B”. 

 

Min fråga till Moa Brydsten är därför: 

1. Är du beredd att se till att kommunikation av känslig karaktär inte når 
mottagare på fredagar?  

 
Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande svarar på 
frågan 
Jag håller med dig, det ska inte släppas information från kommunen som 

kan oroa föräldrar på en fredag. Det kan finns undantag, till exempel vid 

facklig förhandling. I dessa fall finns förklaringar men vi ska ändå alltid 

tänka på att undvika att skicka ut sådan information på fredagar. Det är 

jätteviktigt. 
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