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Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunfullmäktige 
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Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Tordleif Hansson, utredare 
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§ 180 
Diarienr: KS-2020/00044 

Justering och fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

Ågren (M) 

 

att justering äger rum måndag 5 oktober kl. 15 i nämndskansliet, 

stadshuset 

 

att godkänna dagordningen för mötet. 
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§ 181 
Diarienr: KS-2019/01010 

Motion 32/2019: Ändring av kommunfullmäktiges 

arbetsordning; Maja Westling (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att delvis bifalla motion 32/2019 enligt följande:  

Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Umeå kommun ändras så att 

kommunfullmäktiges ordförande, samt 1:e- och 2:e vice ordförande, kan 

interpelleras och tillställas (enkla-) frågor avseende uppgifter där dessa, 

enligt gällande arbetsordning, har ett direkt politiskt ansvar. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i december 2019 yrkar Maja Westling (C) att 

arbetsordningen för kommunfullmäktige i Umeå kommun ändras så att 

även kommunfullmäktiges ordförande kan interpelleras och ställas enkla 

frågor. 

 

Då Interpellations- och frågeinstituten utgör ett led i systemet för 

utkrävande av politiskt ansvar så kan det anses rimligt att även t.ex. 

förtroendevalda med ett övergripande ansvar, som inte är ordförande i 

någon nämnd, kan interpelleras. Stadsledningskontoret delar SKR:s 

rekommendation att kretsen av adressater dock inte bör bestå av andra 

förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det skälet 

menar SKR, i sitt förslag till utformning av arbetsordning, att t.ex. 

revisorerna inte bör kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges 

ordförande eller vice ordförandena i fullmäktige. 

 

Detta till trots anser stadsledningskontoret att ett generellt förbud är 

motstridigt mot ovanförda resonemang, varför interpellationer och frågor 

ska kunna tillställas kommunfullmäktiges ordförande, samt 1:e och 2:e vice 

ordförande avseende uppgifter där dessa, enligt gällande arbetsordning, 

har ett direkt politiskt ansvar. 
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Ifrågavarande uppgifter, som alltså kan behandlas i interpellationer och 

(enkla-)frågor, är följande:  

 

• Leda arbetet och aktualisera fullmäktigeärenden 

• Träffa kommunfullmäktiges gruppledare, kommunstyrelsens presidium 
samt kommunrevisorerna 

• Följa upp kommunfullmäktigebeslut 

• Inhämta information i strategiska ärenden 

• Främja och utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer 
• Bereda revisorernas budget 

Beredningsansvariga 

Lennart Nilsson, kommunjurist 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Maja Westling (C) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Mattias Larsson (C) med instämmande av Anders Ågren (M) – bifall till 
motionen 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
att delvis bifalla motionen. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maja Westling Hans Lindberg, Anders Ågren, Jan 
Hägglund, Anders Norqvist, Veronica Kerr och Jan-Olov Carlsson. 
 
Yrkanden 
Maja Westling (C), Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Jan Hägglund 
(AP), Anders Norqvist (L), Veronica Kerr (KD) och Jan-Olov Carlsson (V) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att delvis 
bifalla motionen. 
 
Beslutet ska skickas till 
Motionären   
 

 

 

  



Sida 7 av 42 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-09-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 182 
Diarienr: KS-2020/00407 

Uteserveringsavgifter med anledning av pandemi, 

del 2 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sätta avgiften för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun 

till noll kronor för perioden 1 oktober till 31 december 2020. Ansökning 

om tillstånd under vinterperioden sker enligt gällande riktlinjer och i 

dialog med Gator och parker. Beslutet gäller även restaurangbåtarna. 

 

Särskilt uttalande 

Ulrik Berg (M) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut. 

 

Reservation 
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
avslag till förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Konsekvenserna av den rådande pandemin drabbar näringsidkare hårt. 

Umeå kommun underlättar i den mån möjligheter finns. 

Umeå kommun får in ungefär 135 000 kr i månaden för avgifter kopplade 

till uteserveringar och ca 20 000 kr i mån för avgifter kopplade till 

torghandeln. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 100 att sätta avgiften för 

uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun från 1 maj till 30 

september till noll kronor för år 2020. Beslutet gäller även 

restaurangbåtarna. 

 

Tekniska nämnden har 2020-08-27 beslutat att sätta avgiften för 

torghandel, både fast och tillfällig, på de platser som upplåtits för 

ändamålet i Umeå kommun till noll kronor för perioden 1 oktober till 31 
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december 2020. Ansökan om torghandelsplats sker i övrigt i enlighet med 

de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.  

 

Tekniska nämnden föreslår också kommunfullmäktige att sätta avgiften för 

uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun till noll kronor för 

perioden 1 oktober till 31 december 2020. Ansökning om tillstånd under 

vinterperioden sker enligt gällande riktlinjer och i dialog med Gator och 

parker. Beslutet gäller även restaurangbåtarna. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2020-08-27, § 87. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 
utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Reservation 
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
avslag till förslaget. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Ulrika Edman (V) – avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
 
Propositionsordnings som godkänns 
Bifall mot avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Reservation 
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
avslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Anders Ågren, Ulrika Edman, Nils Seye 
Larsen, Jan Hägglund, Jan-Olov Carlsson och Veronica Kerr. 
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Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Nils Seye Larsen (MP), Jan Hägglund 
(AP), Anders Norqvist (L), Veronica Kerr (KD) och Mattias Larsson (C) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulrika Edman (V) och  Jan-Olov Carlsson (V) – Avslag till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
avslag till förslaget. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden   
 

 

 

  



Sida 10 av 42 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-09-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 183 
Diarienr: KS-2019/00786 

Antagande: Detaljplan för Varglyan 1 och del av 

Stadsliden 2:4, Umeå kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta detaljplan för Varglyan 1 och del av Stadsliden 2:4, Umeå 

kommun. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för skola i 

två våningsplan samt park. Syftet är också att skapa en god trafiksituation 

och förbättra dagvattenhanteringen i området. För att skapa en flexibilitet 

inför framtiden skapas även planmässiga förutsättningar för bostäder. 

 
Arbetet med att upprätta detaljplanen påbörjades av Umeå kommun, 

Detaljplanering den 4 mars 2019. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, 

berörda sakägare, kommunala och statliga instanser har haft möjlighet att 

framföra synpunkter på förslaget. Samrådsmöte hölls den 8 oktober. 

Av de synpunkter som har inkommit under samråds- och granskningstiden 

har en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande upprättats av 

Umeå kommun, Detaljplanering.  

 

Då detaljplanen berör parkmark, vilket anses vara ett allmänt intresse som 

inte bara påverkar de absolut närboende, har den handlagts med utökat 

förfarande och ska därför antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

Skuggstudie 

Byggnadsnämndens protokoll 
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Beredningsansvariga 

Olle Norqvist, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund, Mattias Sehlstedt, Ulrik Berg och Jan 
Hägglund. 
  
Yrkanden 
Mikael Berglund (S), Mattias Sehlstedt (V), Ulrik Berg (M) och Jan 
Hägglund (AP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anta 
detaljplanen. 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 

Sökande 
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§ 184 
Diarienr: KS-2020/00625 

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stöcke 

10:14 m.fl. inom Stöcke, Umeå kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta detaljplanen för del av Stöcke 10:14 m.fl. inom Stöcke, Umeå 

kommun. 

 

att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten till att omfatta 

hela planområdet.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 

avstyckning av tomter för bostadsändamål. Syftet är också att anpassa 

bebyggelsen till omgivande landskap och byggnadskultur samt ta hänsyn  

till rekreationsvärden.  

 

Vidare syftar planen även till att säkerställa en godtagbar dagvatten-

hantering och tillskapa säkra trafikmiljöer. 

 

Arbetet med att upprätta detaljplanen påbörjades av Umeå kommun, 

Detaljplanering den 14 maj 2019. I samråds- och granskningsskedet har    

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 

statliga instanser haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Ett 

samrådsmöte hölls den 21 januari 2020. Av de synpunkter som har 

inkommit under samråds- och granskningstiden har en samrådsredogörelse 

och ett granskningsutlåtande upprättats av Umeå kommun, Detalj-

planering. Av redogörelsen och utlåtandet framgår bland annat att en 

elstation lagts till för att säkra elförsörjningen samt att dagvatten-

hanteringen säkerställs via planbestämmelse i detaljplanen. Regleringarna 

syftar till att säkerställa godtagbara funktioner över tid. Kvarstående 

synpunkter finns fortfarande om att dagvattenhanteringen inte är tillräcklig 

samt att föreslagna lösningar skulle kunna placeras på annat ställe. 
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Därutöver anser även en sameby att detaljplanen påverkar deras 

bedrivande av rennäring. 

 

Detaljplanen följer översiktsplanens intentioner och anledningen varför 

den överlämnas till kommunfullmäktige för antagande beror på att 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten förutsätts utökas till att 

omfatta hela planområdet.  

Beslutsunderlag 

Plankarta  

Planbeskrivning  

Granskningsutlåtande  

Samrådsredogörelse  

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund och Ulrik Berg. 
 
Yrkanden 
Mikael Berglund (S) och Ulrik Berg (M) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anta 
detaljplanen. 
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Beslutet ska skickas till 
Detaljplanering 

Sökande  

Länsstyrelsen  

De med kvarstående synpunkter  

Vakin  
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§ 185 
Diarienr: KS-2019/01019 

Exploateringsavtal med Spacemark Exploatering AB, 

berörande detaljplan för Stöcke 10:14 m.fl. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna exploateringsavtal med Spacemark Exploatering AB 

berörande detaljplan för Stöcke 10:14 m.fl. enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

En ny detaljplan för del av fastigheten Stöcke 10:14 m.fl. inom Umeå 

kommun (BN-2018/00286) har tagits fram och ska antas.  

 

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för småhusbebyggelse och därtill nödvändig infrastruktur. 

Möjlighet för avstyckande av 13 nya småhustomter skapas. Planområdet är 

planerat att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. Det är enskilt 

huvudmannaskap inom detaljplanen, d.v.s. gator och anläggningar ska 

skötas av dem som bor där och inte av kommunen. Detaljplanen är 

framtagen av en privat exploatör. 

 

Exploateringsavtalet är tecknat för att säkra ett effektivt och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet 

innebär i stora drag att exploatören åtar sig att bygga ut en ny lokalgata 

och erforderliga dagvattenanläggningar som behövs för att kunna bebygga 

området, samt bilda samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning 

för anläggningarnas förvaltning. Mark och exploatering har inhämtat en 

säkerhet från exploatören som motsvarar kommunens beräknade 

självkostnad för att bygga ut anläggningarna i det fall exploatören inte 

skulle fullgöra sina åtagande av någon anledning.  

 

Eftersom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är tänkt att 

utökas i samband med detaljplanens antagande så ska detaljplanen upp för 
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antagande i kommunfullmäktiga, vilket innebär att exploateringsavtalet 

också ska godkännas där. 

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal med Spacemark Exploatering AB berörande detaljplan 

för Stöcke 10:14 m.fl. 

Översiktskarta som visar aktuellt områdes lokalisering. 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson, Mark och exploatering 

Carl Rasmunds, Mark och exploatering 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Carl Rasmunds, Mark och exploatering 
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§ 186 
Diarienr: KS-2019/00829 

Namnsättning stadsdelsområde inom stadsdelen 

I20 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa stadsdelsområdesnamnet Sandbäcken i enlighet med 

byggnadsnämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har fastställt stadsdelsområdesnamnet Sandbäcken för 

det område som ingår i detaljplanen för Umeå 4:33 m.m. och föreslår 

kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Detaljplanen antogs 

november 2019 och har nu vunnit laga kraft efter att ha varit överklagad. 

Detaljplanen omfattar en första utbyggnadsetapp av området som i 

framtiden kan utökas i första hand söderut och västerut, varför gränsen för 

stadsdelsområdet kan komma att utökas efterhand. 

 

Namnet tar fasta på den bäck, Sandbäcken som rinner genom området.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämnden sammanträdesprotokoll 2019-10-16. 

Beredningsansvariga 

Thomas Lundgren, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag att föreslå 

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

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 

Lantmäteri 
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§ 187 
Diarienr: KS-2020/00616 

Namnsättning av bostadsområde, del av Sofiehem 

2:4 m.fl., Carlshem och Tomtebo 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa namnet på bostadsområdet till Carlslund i enlighet med 

byggnadsnämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har fastställt namnet Carlslund för det bostadsområde 

mellan Tomtebo och Carlshem som nu detaljplaneläggs med syftet att 

skapa förutsättningar för bostäder, utbildnings- och fritidsanläggningar 

samt att förlänga Malmvägen mot Tomtebovägen.  

 

Området ligger inom stadsdelen Ålidhemsområdet och stadsdelsområdet 

Carlshem. Carlsnamnet har sitt ursprung i ett hemman som Umeå stad fick 

i samband med stadsprivilegierna. Vid Nydalasjön låg vid slutet av 1700-

talet också värdshuset Carlslund. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2020-03-18. 

Beredningsansvariga 

Thomas Lundgren, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa namnet på bostadsområdet. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund och Ulrik Berg. 
 
Yrkanden 
Mikael Berglund (S) och Ulrik Berg (M) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa 
namnet på bostadsområdet.  

Beslutet ska skickas till 
Anna Berglund, ortnamnshandläggare  
Jessica Lundholm, Lantmäteri 

Byggnadsnämnden 
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§ 188 
Diarienr: KS-2019/00888 

Fyllnadsval: ersättare i personalnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ny ersättare i personalnämnden utse Rebecca Sellstedt (V)., 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 att utse ersättare Lennart 

Arvidsson (V) till ledamot i personalnämnden efter Ulrika Edman (V). 

Därefter har uppdraget som ersättare för (V) varit vakant.  

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Rebecca Sellstedt 

Personalnämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben   
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§ 189 
Diarienr: KS-2020/00658 

Avsägelse: ersättare i Stiftelsen Arboretum Norr; 

Kenneth Mikaelsson (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Kenneth Mikaelsson (KD) begärt entledigande från 

uppdraget som ersättare i Stiftelsen Arboretum Norr 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ny ersättare i Stiftelsen Arboretum Norr utse Lotta Nilsson (KD). 

Ärendebeskrivning 

Kenneth Mikaelsson (KD) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i Stiftelsen Arboretum Norr. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kenneth Mikaelsson 

Lotta Nilsson 

Stiftelsen Arboretum Norr 

Lönesupport 
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§ 190 
Diarienr: KS-2020/00017 

Anmälningsärenden 2020 

Motioner 

Motion 26/2020: Psykisk ohälsa - Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020; 

Anna-Karin Sjölander (C). Dnr KS-2020/00656 

 

Motion 27/2020: Elevhälsa online – garanterad kontakt med Elevhälsan 

inom ett dygn; Veronica Kerr (KD) och Anders Sellström (KD). Dnr KS-

2020/00659  

Redovisning av partistöd 

I redovisning av partistöd som anmäldes i kommunfullmäktige 2020-08-31 

föll olyckligtvis Sverigedemokraternas redovisning bort. Endast 

revisionsrapporten bifogades. Undertecknad ska lastas för det, inte partiet. 

Dnr KS-2020/00336-6 

Revisionsrapport 

Förstudie Unga utanför arbetsmarknaden. KPMG. För kännedom till KF, KS, 

individ- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Något yttrande behöver inte revisorerna tillbaka. Dnr KS-2020/00709-1  

Delredovisning av KF-uppdrag 

Kommunfullmäktigeuppdrag 2020: Att analysera orsakerna till 

könsskillnader i ohälsotalen och föreslå åtgärder. Personalnämndens 

protokoll 2020-09-15, § 28. Dnr KS-2020/00710 

Länsstyrelsens beslut – ny röstsammanräkning 

kommunfullmäktige 
Avgången ledamot: Nora Tabbouche (S) 

Ny ledamot: Stellan Elebro (S) 

Ny ersättare: Tichaona Dumba Maphosa (S) 

 

Avgången ersättare: Christer Lindvall (S) 

Ny ersättare: Marikk Henriksson (S) 
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Avgången ersättare: Tomas Westerström (AP) 

Ny ersättare: Marika Atlegrim (AP) 
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§ 191 
Diarienr: KS-2020/00679 

Interpellation: Vad hände med genomlysningen av 

personalförmåner? Lennart Arvidsson (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Lennart Arvidsson, Tomas Wennström och 

Veronica Kerr beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om 

interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Lennart Arvidsson (V) 

följande interpellation till personalnämndens ordförande. 

 

Vad hände med genomlysningen av personalförmåner? 

Under kommunfullmäktige i augusti förra året behandlades Vänsterpartiets 

motion om lika personalförmåner för kommunens anställda. I motionen 

beskrev vi de olikheter som idag existerar i vilka förmåner 

kommunanställda får åtnjuta beroende på under vilken förvaltning man 

arbetar. Vänsterpartiets lösning var införandet av en sammanhängande 

policy för personalförmåner så att en likvärdighet kunde nås. 

Vår problemformulering och lösning föll inte alla i smaken.  

 

Kristdemokraternas Anders Sellström menade att olikheterna helst skulle 

vara ännu större, vilket är talande för den politik man vill föra. 

Socialdemokraterna instämde i att en ojämlik tillgång till personalförmåner 

i sig var ett problem, men var tydliga med att man ville avvakta resultatet 

från en genomlysning av arbetsvillkor, arbetsverktyg och förmåner för 

kommunens verksamheter som kommunfullmäktige gett i uppdrag i juni 

2019. Arbetet med detta pågick alltså under hösten 2019 – innan utbrottet 

av covid-19 - och skulle presenteras i personalnämnden under våren 2020.  

 

Så har inte skett, och därför vill Vänsterpartiet återaktualisera frågan. 

 

1. Har den genomlysning av förmåner som Umeå kommunfullmäktige i 
juni beslutade om genomförts? 
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2. Om ja, varför har resultatet inte redovisats, och när ska det redovisas? 
3. Om nej, varför inte, och när ska den genomföras? 
 

Tomas Wennström (S), personalnämndens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Kommunfullmäktiges uppdrag nr 29 ingår i personalnämndens 

uppdragsplan för 2020. I uppdragsplanen framgår att i anslutning till 

uppföljning av Jämställdhetsplanen 2015- 2018 gjordes en kartläggning av 

vissa arbetsvillkor som arbetskläder. I uppdragsplanen beslutades att SLK 

Personal skulle återkomma till personalnämnden under våren 2020 för att 

definiera uppdraget och precisera vilka arbetsvillkor och förmåner som ska 

genomlysas. Detta har inte varit möjligt då arbetet med att förhindra 

smittspridning och vidta arbetsmiljöåtgärder pga. den pågående 

Coronapandemin har varit prioriterat såväl på stadsledningskontoret som 

på förvaltningarna.  

 

Personalnämnden kommer att definiera uppdraget under hösten 2020, 

vilket också meddelats i delårsbokslutet.    

 

 

  



Sida 27 av 42 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-09-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 192 
Diarienr: KS-2020/00685 

Interpellation: Vad händer när barn går in på 

brottets bana? Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Veronica Kerr, Andreas Lundgren, Lars-Arne Ivert, 

Ulrika Edman, Anders Ågren, Hans Lindberg, Jan Hägglund, Nils Seye 

Larsen, Nasteho Lander, Sven-Olov Edvinsson, Anders Norqvist, Moa 

Brydsten, Mehrana Bassami och Fredrik Rönn beslutar 

kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Veronica Kerr (KD)  

följande interpellation till individ- och familjenämndens ordförande. 

 

Vad händer när barn går in på brottets bana? 

Den senaste tiden har vi sett en upptrappning av brott där barn och 

ungdomar misshandlar andra barn och unga. Nyligen blev en 13-årig flicka 

slagen, sparkad och spottad på av ett gäng unga tjejer i centrala Umeå mitt 

på ljusa dagen. Brottet filmades och publicerades på sociala medier. 

Händelsen polisanmäldes, men flickan själv ville inte att polisen skulle 

kontaktas på grund av rädsla. 

 

Polisen berättar att denna typ av brott förekommer betydligt oftare idag än 

vad det gjorde för ett par år sedan. Polisen arbetar med att försöka skapa 

en god relation till unga människor för att de ska känna förtroende nog för 

att kunna vända sig till polisen om det händer någonting. Utöver det 

betonar polisen även vikten av socialtjänstens ansvar för att lyckas 

fånga upp kriminella ungdomar, men lyfter även skolans, föräldrarnas och 

andra vuxnas roll i det förebyggande arbetet. De menar att föräldrar måste 

försöka prata med sina ungdomar och skapa någon slags inre kompass hos 

sina ungdomar om vad som är rätt och fel, men att även skolans roll är 

otroligt viktig. 
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Det är en mycket oroande utveckling att antalet brott där barn är förövare 

har ökat och vi vet att tidig upptäckt är den bästa förutsättningen för att 

kunna vända trenden. Vi kristdemokrater är övertygade om att 

socialtjänsten i nära samverkan med barnets familj kan förhindra att de 

barn som glider in på en kriminell bana inte fortsätter i samma spår. 

 

Utifrån detta vill jag ställa följande frågor till individ- och 

familjenämndens ordförande; 

1. Vad händer när Socialtjänsten får dessa ärenden på sitt bord? 
2. Har Umeås socialtjänst anställda med särskild utbildning inriktat mot 

dessa barn för att få till en förändring? 
3. Anser du att föräldrarna är en grund i det brottsförebyggande arbetet? 
4. I vilken utsträckning inkluderas föräldrar och skolan i arbetet med att 

vända utvecklingen? 
 

Andreas Lundgren (S), individ- och familjenämndens ordförande lämnar 

följande skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1. Vad händer när socialtjänsten får dessa ärenden på sitt 

bord? 

När ett ärende inkommer som en anmälan från polisen och som handlar 

om normbrytande beteende, kriminalitet, eller annat relaterat till denna 

riskfaktor tas kontakt med vårdnadshavarna och den unge. Socialtjänsten 

tittar också på ifall det finns tidigare kännedom utifrån att barnet och 

familjen varit föremål för insatser tidigare. Utifrån den allvarlighetsgrad 

som specifikt efterfrågas inleds utredning. Om socialtjänsten uppfattar att 

det kommer in anmälningar som rör samma händelse med flera barn eller 

ungdomar inblandade försöker socialtjänsten ta ett samlat grepp kring 

dessa. Då arbetar socialsekreterare tillsammans kring situationen och det 

som har inträffat, för att kunna få en bra helhetsbild och anamma ett 

likartat angreppssätt utifrån händelsen. Kontakt och aktiv samverkan med 

polis kan också bli fallet vid sådana tillfällen. Vid en situation som den som 

interpellanten hänvisar till, kan bedömning avse såväl den som misstänks 

ha utsatt annan för brott, som den som är utsatt. Bedömning och 

utredning ska sikta på vilket behov av hjälp eller vilket stöd som kan bli 

tillämpligt utifrån den specifika karaktär som respektive barns problematik 

innebär.  
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Svar på fråga 2. Har Umeås socialtjänst anställda med särskild utbildning 

inriktad mot dessa barn för att få till en förändring? 

Att barn ägnar sig åt normbrytande beteende är en tydlig riskfaktor, som är 

väl känd inom socialt arbete. Samtliga som hanterar myndighetsutövning i 

Umeå kommun är utbildade socionomer. Socialtjänsten har inom 

öppenvård en väl utbyggd familjebehandling med erfarna medarbetare, 

och där de insatser som ges är evidensbaserade och där det kontinuerligt 

sker fortbildning. När unga döms för brott görs ett specifikt arbete utifrån 

ansvaret rörande unga lagöverträdare, detta sker inom ramen för 

familjebehandling. 

 

Svar på fråga 3. Anser du att föräldrarna är en grund i det 

brottsförebyggande arbetet? 

När det gäller brottsförebyggande arbete är det ett ansvar som är brett, 

och som spänner dels över flera kommunala förvaltningar samt över flera 

olika instanser i samhället. Föräldrarna har här ett stort ansvar för sina 

barn, vilket också anges i Föräldrabalken. Socialtjänsten arbetar med 

föräldrautbildningar, och det är en god möjlighet för socialtjänsten att 

stötta och stärka föräldrar kring detta.  

 

Svar på fråga 4. I vilken utsträckning inkluderas föräldrar och skolan i 

arbetet med att vända utvecklingen? 

Socialtjänsten arbetar mycket tydligt med att involvera föräldrar när 

ungdomar har behov av insats, och inom öppenvården finns 

familjebehandling med olika insatser beroende på hur problematiken ser 

ut. För att lyckas väl behöver oftast hela familjen involveras.  

Skolan är en mycket viktig del avseende ett barns utveckling. Inom ramen 

för den strukturerade samverkan som sker mellan socialtjänst, skola och 

primärvård (Hälsa-Lärande-Trygghet, HLT) uppmärksammas normbrytande 

beteende, och ju tidigare desto bättre. Inom HLT finns ett särskilt fokus på 

problem av denna typ och socialsekreterare kan gå in och arbeta i 

samverkan med skolan, och SIP (Samordnad individuell plan) upprättas. 

Barn och unga som uppvisar normbrytande beteende har ofta även olika 

utmaningar inom skolområdet. Det pågår för närvarande ett arbete där 

socialtjänst och skola jobbar med problematisk skolfrånvaro, detta sker 

också inom HLT samt med koppling mot Mottagningsenheten när behov av 

mer specifika insatser kan bli aktuella. Vid sidan av det så gör vi nu en 
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satsning på SSPF (Socialtjänst, skola, polis, fritid i samverkan) för att tidigt 

fånga upp unga i riskzon för droger och kriminalitet. 
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§ 193 
Diarienr: KS-2020/00687 

Interpellation: Hur jobbar Umeå kommun med det 

brottsförebyggande arbetet; Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde 2020-10-26. 

Ärendebeskrivning 

Peder Westerberg (L) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Hur jobbar Umeå kommun med det brottsförebyggande arbetet? 
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§ 194 
Diarienr: KS-2020/00688 

Interpellation: Hur ser det ut med förekomsten av 

brott och ordningsstörningar på Umeås bibliotek? 

Anders Ågren (M) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anders Ågren, Tomas Wennström och Lars-Arne 

Ivert beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om 

interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Ågren (M) följande 

interpellation till kulturnämndens ordförande. 

 

Hur ser det ut med förekomsten av brott och ordningsstörningar på 

Umeås bibliotek? 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har kartlagt förekomsten av brott och 

ordningsstörningar på simhallar och bibliotek runt om i landet på uppdrag 

av regeringen. Rapporten publicerades den 15 september. 

 

Kartläggningen har genomförts genom strukturerade intervjuer där 

företrädare för simhallar och folkbibliotek i 40 olika kommuner i Sverige 

har fått uppskatta förekomsten av brott och ordningsstörningar.  

 

Resultatet av kartläggningen? Alla bibliotek hade varit utsatta för brott och 

ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna, men det är stora 

skillnader mellan biblioteken. De mest utsatta biblioteken ligger i eller nära 

en större stad respektive i en mindre stad/tätort medan de minst utsatta 

ligger på landsbygden eller i pendlingskommuner nära mindre städer.  

 

Någon form av bråk har förekommit på nästan alla bibliotek. Även hot och 

trakasserier är vanligt förekommande. Cirka en tredjedel av biblioteken 

uppger att det förekommit våld och sexuella trakasserier under perioden. 

Stöld eller skadegörelse har förekommit på ungefär tre av fyra bibliotek. På 
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i stort sett alla bibliotek förekommer händelser relaterade till alkohol- och 

narkotika såsom att personer uppträtt berusade. Bruk och försäljning av 

narkotika förekommer också men verkar vara mindre vanligt. 

 

Allt detta har naturligtvis negativa konsekvenser för personalens 

arbetsmiljö och skapar otrygghet bland besökare. 

 

Men hur ser då situationen ut i Umeå? 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till 

kulturnämndens ordförande Helena Smith (S): 

1. Hur ser läget ut på Umeås kommunala bibliotek gällande förekomsten 
av brott och ordningsstörningar? 

2. Har eventuella problem ökat eller minskat under de senaste åren? 
 

Helena Smith (S), kulturnämndens ordförande överlämnar besvarandet 

till personalnämndens ordförande tillika kulturnämndens före detta 

ordförande Tomas Wennström (S) som lämnar följande skriftliga svar: 

Förekomsten av ordningsstörningar och brott på biblioteken har fått 

mycket uppmärksamhet de senaste åren på nationell nivå. Den senaste 

rapporten i ämnet har BRÅ tagit fram på uppdrag av regeringen och 

grundar sig på enkätfrågor till folkbiblioteken. 

 

Ledningen för folkbiblioteksverksamheten i Umeå tar frågan om 

ordningsstörningar, hot och våld mm på största allvar eftersom det 

påverkar arbetsmiljön för personalen men också besökarnas upplevelse. 

Under föregående år uppdaterades förvaltningens handlingsplan för hot 

och våld som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En av 

instruktionerna i handlingsplanen är att alla typer av incidenter ska 

rapporteras in i systemstödet Lisa. 

 

Från Umeås elva folkbibliotek har följande antal incidenter rapporterats: 

• 2018, 6 incidenter varav 1 på stadsbiblioteket och 5 på närbiblioteken,   

• 2019, 6 incidenter varav 4 på stadsbiblioteket och 2 på närbiblioteken   

• 2020 (tom aug), 6 incidenter varav 3 på stadsbiblioteket och 3 
närbiblioteken 
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Resultatet av det inrapporterade incidenterna visar ingen påfallande 

ökning utan ett mer konstant läge som får hanteras. Det kan röra sig om 

incidenter där psykiskt labila eller alkoholpåverkade individer har kommit 

in i lokalerna, där man har följt den uppdaterade handlingsplanen. Vid 

upplevelse av hot rings alltid Securitas in. 

 

”Folkbiblioteken är offentliga rum som är öppna för alla och som kan 

besökas utan krav på medlemskap, prestation eller konsumtion. Alla är 

välkomna oberoende av kön, ålder, utbildning, politisk eller religiös 

övertygelse”. (Umeå kommuns biblioteksplan 2020–2023, KF 2020-03-30) 

Det finns få andra offentliga platser i samhället som idag har den 

funktionen som biblioteken har vilket gör att biblioteken är en fristad för 

personer i olika belägenhet. Det innebär att ledning och personal behöver 

vara beredda på att incidenter kan inträffa och att all personal behöver ha 

beredskap och veta vad och hur man ska agera när något inträffar. 
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§ 195 
Diarienr: KS-2020/00695 

Fråga: När kommer äldrefrågorna tas på allvar i 

UmeBRÅ? Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Veronica Kerr och Hans Lindberg 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Veronica Kerr (KD)  

följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

 

När kommer äldrefrågorna tas på allvar i UmeBRÅ? 

Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd, UmeBrå, arbetar 

för att skapa trygghet och delaktighet i ett växande Umeå. Två av deras 

övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden. 

Sedan 2014 saknar UmeBrå representation från den nämnd som ansvarar 

för personer som är 65 år och äldre trots att det är allmänt känt att antalet 

brott mot äldre inte har minskat utan tvärtom ökat. Vad värre är att brott 

sker inte bara ute i samhället, men förekommer även inom ramen för den 

verksamhet som Äldrenämnden ansvarar för, dvs på äldreboenden och i 

hemtjänsten. 

 

Jag har lyft denna fråga flera gånger tidigare i både kommunstyrelsen och 

här i kommunfullmäktige. För ganska exakt ett år sedan fick vi löftet av 

kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg att en förändring av 

UmeBRÅs stadgar var på gång och att det inom kort inte skulle finnas några 

hinder för att även Äldrenämnden skulle bli inkluderade i UmeBrås arbete.  

 

Ett år senare har ännu ingen förändring av skett.  

 

Med anledning av detta ställer jag följande fråga: 
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1. När kommer du att infria ditt löfte om att brott mot äldre ska tas på 
allvar dvs när kommer Äldrenämnden att bli inkluderad och 
representerad i UmeBRÅ? 

 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
Frågan tas på allvar redan idag. Vad gäller reglementet ska det upp på 

mötet i december 2020. 
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§ 196 
Diarienr: KS-2020/00697 

Fråga: Har ni planer på fler utförsäljningar av 

samhällsfastigheter inom de närmaste tio åren? 

Ulrika Edman(V)  

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Ulrika Edman och Hans Lindberg 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Ulrika Edman (V) följande 

fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Har ni planer på fler utförsäljningar av samhällsfastigheter inom de 

närmaste tio åren? 

För en tid sen hade vi i kommunledningen ett möte med de lokala 

bankerna, vilka uttryckte att det finns starka kapitalägare i Umeå som är 

mycket intresserade av att investera i ”samhällsfastigheter”, dvs köpa 

fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. Båda kommunalråden 

uttryckte sig positivt eller satte åtminstone inte ner foten med ett tydligt 

nej. 

 

Detta är en fråga där kommunalråden oavsett partifärg historiskt sett haft 

en mycket positiv inställning och sålt ut viktiga strategiska 

samhällsfastigheter. I backspegeln har det dock visat sig inte bara vara en 

dålig affär för skattebetalarna, utan det har minskat den kommunala 

rådigheten över stadens ut veckling och försvårat den långsiktiga 

planeringen för kommunala behov i en växande stad. 

 

Det här är en viktig fråga som medborgarna, tillika väljarna, måste få svar 

på i god tid innan valet. 

 

Fråga: 
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Har ni planer på fler utförsäljningar av samhällsfastigheter inom de 
närmaste tio åren?  
 
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.  
Det finns ett intresse allmänt runt om i Sverige och i Umeå. Strategiskt som 

vi ser det, ska kommunen äga sina egna samhällsfastigheter. AB Bostaden 

och tekniska nämnden ska regelbundet se över sina bostadsbestånd för att 

uppfylla kommunens behov. I AB Bostadens ägardirektiv står det att de ska 

äga, bygga, förvalta, avyttra och hyra ut bostäder och lokaler på ett 

ändamålsenligt sätt som ger förutsättningar för en god utveckling av 

bostadsmarknaden i Umeå kommun och i första hand arbeta med 

nyproduktion och förtätning i befintliga områden. 
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§ 197 
Diarienr: KS-2020/00702 

Fråga: När staten till och med uppmuntrar till 

hyresgarantier genom bidrag, är ni beredda att 

utreda? Ulrika Edman (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Ulrika Edman och Hans Lindberg beslutar 

kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Ulrika Edman (V) följande 

fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

 

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

beredda att utreda? 

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

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

förstahandskontrakt för sitt boende. Detta kan bero på skulder, 

inkomstglapp eller osäkra anställningsformer. 

 

Vänsterpartiet föreslår införandet av en kommunal hyresgaranti. En 

kommunal hyresgaranti öppnar för ett jämlikare tillträde till 

hyresmarknaden, där även människor med ett svårare ekonomiskt förflutet 

tillåts delta. Det är dessutom möjligt att söka statliga bidrag för dessa 

garantier. 

 

Fråga: 

- När staten till och med uppmuntrar till hyresgarantier genom bidrag, är ni 
beredda att utreda? 
 
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.  
I kommunens bostadsförsörjningsprogram från 2017-2024 framgår det att 

kommunen ska utreda förutsättningarna och se över konsekvenserna av 

att införa kommunal hyresgaranti. Ni har ställt en motion med samma 
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frågeställning och den är under behandling och kommer snart upp för 

avgörande i kommunfullmäktige. 
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§ 198 
Diarienr: KS-2020/00704 

Fråga: Företagsklimatet i Umeå; Anders Ågren (M) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anders Ågren och Hans Lindberg beslutar 

kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Ågren (M) följande 

fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Företagsklimatet i Umeå 

Svenskt Näringsliv publicerade nyligen sin årliga rakning av kommunernas 

företagsklimat. Det kommer väl inte som en överraskning att merparten av 

kommunerna med bäst företagsklimat är moderatstyrda och de sämsta är 

socialdemokratiskt styrda. 

 

I årets ranking förbättrar S-styrda Umeå kommun sitt resultat med 27 

placeringar – till plats 167 av landets 290 kommuner. Det är naturligtvis 

positivt. 

 

Men det duger inte. Umeå borde ligga bättre till. Bland det som sticker ut 

negativt i undersökningen är hög kommunalskatt, konkurrens från 

kommunen gentemot det privata näringslivet och kommunpolitikers 

attityder till företagande. 

 

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. 

Moderaterna är rösten för företagsamhet och tillväxt. Vår ambition, är att 

Umeå kommun borde ligga i topp-10 när kommunernas företagsklimat 

rankas i Sverige. Vi har också politiken för detta. 

 

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:  

 

1. Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i Svenskt Näringslivs 
ranking beträffande kommunernas företagsklimat? 
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2. Är du beredd att höja ambitionerna, och sikta på att bli en av 
landets bästa kommuner för företagande? 

 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
En bra interpellation, utan näringslivet fungerar inte Umeå heller. Vi är 

beroende av näringslivet och skatteintäkter från näringslivet också. Det är 

därför vi medvetet har satsat på att stötta näringslivet nu när det varit 

pandemi. Det har näringslivet uppskattat, bland annat att kommunen har 

agerat snabbt, tagit ansvar, och jobbat snabbfotat. Vi har under tid anställt 

fler på Umeå kommun Näringsliv där man har fler dialoger. Där man på ett 

helt annat sätt försöker möta upp, lyssna av och diskutera med näringslivet 

de behov som ibland inte kostar pengar men behöver lösas ut. Vi ska nu 

möta upp alla branscher digitalt; lyssna av och diskutera. Det är viktigt med 

dialogen. Sedan är det väldigt positivt att vi ökar i näringslivsrankingen. 

Man ska väl alltid satsa på att vara nummer ett, men det är klart på 

bekostnad av vad. Vi säger att vi vill ha välfärd före skattesänkningar och 

det kommer vi inte att tumma på. Det vill jag vara tydlig med att säga. Vi 

stimulerar näringslivet väldigt mycket, bland annat genom de 

näringslivsråd som vi nu också har, där vi gemensamt kan diskutera vad vi 

kan göra tillsammans. Mycket måste göras inom byggnation och där vi har 

tagit fram 60 punkter bara inom byggsidan där vi ska snabba på 

processerna. Det är en del av att vi verkligen har pratat med näringslivet. Vi 

ska inte vara nöjda, vi ska höja ribban bland annat genom att ha mer 

dialog.  

 

 

 


