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§ 184 

 

Diarienr: KS-2021/00068 

Val av justerare och fastställande av dagordning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Lena Karlsson Engman (S) och Igor Hell (M) till justerare av 

dagens protokoll 

 

att digital justering äger rum måndag 4 oktober kl. 15.00 

 

att godkänna dagordningen för mötet. 
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§ 185 

 

Diarienr: KS-2021/00821 

Interpellation: Hur ska arbetet med långvarigt låga 

kunskapsresultat i Umeås grundskolor utformas? 

Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anders Norqvist, Moa Brydsten, Nasteho Osman 

Lander, Robert Axebro och Arvid Lundberg beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Norqvist (L) 

följande interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande. 

 

Hur ska arbetet med långvarigt låga kunskapsresultat i Umeås 

grundskolor utformas? 

En granskning som nyligen genomförts av Skolinspektionen (” Långvarigt 

låga kunskapsresultat. Grundskolor som under 10 år haft en hög andel 

elever utan betyg i alla ämnen.”) visar att skolor som under en lång rad år 

haft elever med svaga betyg inte får tillräckligt stöd av sin huvudman för 

att vända utvecklingen. 28 skolor med långvarigt låga kunskapsresultat har 

ingått i granskningen. En av skolorna ligger i Umeå. 

 

Skolinspektionen påpekar att det är upp till skolornas huvudmän att se till 

att särskilt utformade insatser för att åstadkomma en förbättring sätts in 

och att ansvaret ofta lämnas till rektor och lärare på skolan att själva 

försöka åstadkomma en förändring. 

 

I en interpellation ställd februari 2020 till för- och grundskolenämndens 

ordförande Moa Brydsten (Interpellation 47/20. Hur vill (S) möta att så 

många elever inte uppnår gymnasiebehörighet?) så beskriver hon en 
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relativt ny resursfördelningsmodell och exempel på riktade insatser på 

både generell nivå liksom behovsstyrda. 

 

Skolinspektionens granskning pekar på ett antal punkter där huvudmannen 

brister genom att inte göra specifika insatser för skolor med långvarigt låga 

kunskapsresultat. 

 

Jag vill därför ställa följande frågor till för- och grundskolenämndens 

ordförande Moa Brydsten: 

1. Hur kommer Skolinspektionens granskning att påverka kommunens 
insatser mot långvarigt låga kunskapsresultat? 

2. Finns det en strategi gällande riktade utvecklingsinsatser för att stärka 
rektors arbete med att utveckla undervisningen? 

 

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

följande skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1 

Alla inspektioner ser vi inom för- och grundskolan som ett lärande och en 

möjlighet att utveckla verksamheten. Det är intressant att ta del av till 

exempel Skolinspektionens syn på vår verksamhets arbete med högre 

måluppfyllelse inom vissa utvalda områden. Drar vi liknande slutsatser av 

våra analyser? Vilka utvecklingsområden identifieras? Vilka åtgärder bör 

vidtas? Intressanta frågor som bidrar till verksamhetsutveckling. I den 

granskning som interpellanten hänvisar till gällande låga kunskapsresultat 

och som rör en 10 årsperiod kan vi konstatera att Umeå kommun som 

huvudman gjort analyser, identifierat utvecklingsområden och vidtagit 

åtgärder under dessa år som stämmer väl överens med Skolinspektionens 

iakttagelser. 

 

Av de 6 viktigaste iakttagelserna i Skolinspektionens granskning får Umeå 

kommun godkänt på alla utom nummer 1 där vi får delvis godkänt. 

 

1. Otillräckligt stöd till rektorerna. 
2. Huvudmännen har inte tagit ett helhetsgrepp för att vända 

kunskapsresultat. 
3. Samsyn kring orsaker till skolornas låga kunskapsresultat, men 

förklaringarna är sällan en tydlig grund för utvecklingsarbetet. 
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4. Ökat fokus på elevernas kunskapsutveckling, men inte på betyg i alla 
ämnen. 

5. Huvudmännen ser att undervisningen behöver utvecklas, men 
insatserna handlar ofta om annat. 

6. Huvudmännen har bristande kunskap om resultatet av insatser. 
 

Huvudmannen erbjuder enligt Skolinspektionen ett brett stöd till rektorn 

inom flera områden som ekonomi, juridik, HR, IT, kommunikation, statistik, 

pedagogiska stödteam, stöd i arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling, riktad insats nyanlända och flerspråkiga elever som inkluderar 

leda i förändring för rektor och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

för förstelärare och lärare, utbildning pedagogiskt ledarskap för rektorer 

och analys av undervisningens kvalitet för förstelärarna. 

 

Det som Umeå kommun behöver bli bättre på att är att säkerställa att 

stödet till rektor är ändamålsenligt. Skolinspektionens bedömning är att 

stödet i större utsträckning kan följas upp och utvärderas och att dialogen 

och analysen om behov och hur dessa kan tillgodoses, kan stärkas. 

Med anledning av detta har Umeå kommun som huvudman vidtagit 

nödvändiga åtgärder. I stället för en formell kvalitetsdialog på 

skolenheten/läsår för berörd skolenhet har beslut fattats om att två ska 

genomföras. Detta syftar till att i början av höstterminen fördjupa analysen 

av skolenhetens behov och att i början av vårterminen följa upp vidtagna 

utvecklingsinsatser. 

 

Även en organisationsförändring är genomförd från och med hösten 2021 i 

syfte att förstärka områdeschefens uppdrag. I områdeschefens uppdrag 

ingår kontinuerlig uppföljning med rektor av skolenhetens resultat och 

utvecklingsarbete, ett arbete som förstärkts genom att områdeschefens 

uppdrag nu är inriktat enbart på högstadiet. 

 

Svar på fråga 2 

Ja, det finns en strategi som ingår i huvudmannens kvalitetsarbete. De 

utvecklingsområden som identifierats ligger helt i linje med granskningens 

viktigaste iakttagelser. Huvudmannen har identifierat följande 

utvecklingsområden för att säkerställa skolenhetens möjlighet att förbättra 

studieresultaten: 
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1. Ändamålsenligt stöd till rektor. 
2. Helhelhetsgrepp för att vända kunskapsresultat genom riktad insats 

nyanlända och flerspråkiga elever. 
3. Orsaker till skolornas låga kunskapsresultat är utgångspunkten för 

skolenhetens utvecklingsområden och utvecklingsinsatser i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

4. Fokus på förbättrade studieresultat, meritvärde, behörighet och betyg i 
alla ämnen. 

5. Fokus på att utveckla och säkerställa undervisningens kvalitet. 
6. Regelbunden uppföljning av studieresultat, undervisningens kvalitet 

samt de fem viktigaste kvalitetsdrivande processerna utifrån 
Stenmodellen. 

 

Dessa utvecklingsområden har i och med Skolinspektionens granskning 
utvecklats och tydligare dokumenterats. Förhoppningen är att vidtagna 
åtgärder ska bidra till ökade kunskapsresultat och högre måluppfyllelse. 
Inte bara på granskade skolan utan för alla Umeå kommuns skolor. 
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§ 186 

 

Diarienr: KS-2021/00844 

Interpellation: Varför likabehandlas inte gravida 

medarbetare under pandemin? Nasteho Osman 

Lander (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Nasteho Osman Lander, Tomas Wennström, 

Solveig Granberg och Igor Hell beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Nasteho Osman Lander 

(V) följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande som 

överlämnar besvarandet till personalnämndens ordförande. 

 

Varför likabehandlas inte gravida medarbetare under pandemin? 

Den 26 februari 2021 bedömde Socialstyrelsen att gravida, under den 

senare delen av graviditeten, har en hög risk att föda för tidigt om de 

insjuknar i covid–19. Därmed är de i riskgrupp. Beslutet innebär att 

arbetsgivare ska göra en riskbedömning av arbetsmiljön. Om arbetsgivaren 

inte kan omplacera sin medarbetare eller anpassa arbetsuppgifterna kan 

arbetsgivaren förbjuda medarbetaren att jobba. I och med Socialstyrelsens 

bedömning väntas gravida från vecka 20 söka graviditetspenning från 

Försäkringskassan, då lönen från arbetsgivaren uteblir. 

 

Har man ett jobb som möjliggör hemarbete eller omplacering så har man 

haft möjligheten att behålla sin fulla lön. Men anställda inom exempelvis 

vård och omsorg, skola samt städ och service har inte samma möjlighet och 

blir därför hårt drabbade. Det slår även hårt mot de som tidigare studerat, 

nyligen varit arbetslösa eller arbetat deltid, då denna grupp ofta har en 

väldigt låg sjukpenninggrundande inkomst, eller helt saknar den. 
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Umeå kommun som arbetsgivare måste se till att det råder likabehandling 

för samtliga gravida medarbetare oavsett vilka yrken de har.  

 

Därför ställer jag kommunstyrelsens ordförande följande frågor: 

1. Varför ska de som saknar möjligheten att jobba hemifrån eller 
omplaceras lida av ekonomisk förlust? 

2. Anser du att det är förenligt med Umeå kommuns jämställdhetsarbete 
att kvinnor får en betydande ekonomisk förlust för att de är gravida? 

3. Anser du att det är förenligt med Umeå kommuns mål att halvera 
barnfattigdom att våra gravida medarbetare får lida en betydande 
ekonomisk förlust vid en familjetillökning? 

4. Anser du att en likabehandling ska eftersträvas för de gravida 
medarbetarna som inte kan vara kvar i sitt ordinarie arbete under 
graviditeten? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar över 

besvarandet till Tomas Wennström (S), personalnämndens ordförande 

som lämnar följande skriftliga svar 

I inledningen till sin interpellation redogör Nasteho Osman Lander helt 

riktigt vilket ansvar Umeå kommun har som arbetsgivare. Om en gravid 

medarbetare bedöms arbeta i en miljö där det finns risk för att utsättas för 

smitta eller sjukdom p.g.a. Covid 19 ska arbetsgivaren göra en 

riskbedömning av arbetsmiljön. Om medarbetaren inte bedöms kunna vara 

kvar på arbetsplatsen ska en utredning av arbetsgivaren göras om det är 

möjligt att förflytta eller omplacera medarbetaren. Om det visar sig inte 

vara möjligt kan arbetsgivaren i det läget förbjuda medarbetaren att 

arbeta. Om en arbetsgivare inte kan omplacera eller anpassa 

arbetsuppgifterna, till exempel arbeta hemifrån, kan arbetsgivaren 

förbjuda en medarbetare att arbeta. Medarbetaren ansöker då om 

graviditetspeng hos Försäkringskassan. Graviditetspeng utbetalas från och 

med datum för ansökan. 

 

Graviditetspeng utbetalas med 80 % av lönen, högst 759 kr per dag. 

Graviditetspeng utbetalas till och med 11 dagen före beräknad förlossning. 

Därefter utbetalas föräldrapenning.  
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Om arbetsgivaren går in och kompenserar med lön utöver graviditetspeng 

kommer Försäkringskassan att återkräva motsvarande belopp om 

graviditetspeng utbetalats. Medarbetaren förlorar därmed hela eller en del 

av graviditetspengen. 

 

Det kan inte heller anses vara rimligt att arbetsgivaren ska stå för lönen när 

en medarbetare inte kan utföra arbete. Det är i detta läge 

socialförsäkringssystemen ska träda in, dvs om arbetstagaren 

har inte en arbetsförmåga. I fall med gravida som inte har arbetsförmåga 

träder graviditetspenningen in. Om arbetsgivaren skulle utbetala lön för 

gravida som inte kan utföra arbete får det anses som orättvist i jämförelse 

med de som får exempelvis smittskyddspenning. 

 

Och sakläget blir samma gällande smittskyddspenning, utbetalar 

arbetsgivaren lön kommer Försäkringskassan att återkräva 

smittskyddspenningen. 

 

Så mitt sammanställda svar på Nasteho Osman Landers fyra frågor är: 

Det är Försäkringskassan och inte Umeå kommun som arbetsgivare som 

bestämmer över ersättningsnivåerna för gravida kvinnor som riskerar en 

ekonomisk förlust på grund av pandemin. Om arbetsgivaren går in och 

kompenserar med lön utöver graviditetspeng kommer Försäkringskassan 

att återkräva motsvarande belopp om graviditetspeng utbetalats. 

Medarbetaren förlorar därmed hela eller en del av graviditetspengen. 
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§ 187 

 

Diarienr: KS-2021/00854 

Interpellation: Hur ska Umeå kommun förbättra 

Nydalabadet? Lennart Arvidsson (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Lennart Arvidsson, Andreas Sjögren och Patrik 

Brännberg beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Lennart Arvidsson (V) 

följande interpellation till fritidsnämndens ordförande som överlämnar 

besvarandet till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande. 

 

Hur ska Umeå kommun förbättra Nydalabadet? 

I Umeå kommuns översiktsplan läggs fokus på att säkerställa 

Nydalaområdet för rekreation för dagens och framtidens Umeåbor. 

Nydalasjön är en av kommunens fyra s.k. EU-bad, med höga krav på 

vattenkvalitet och följsamhet till EU:s badvattendirektiv. Trots vissa 

utmaningar med exempelvis begränsat vattenflöde har kommunen lyckats 

värna Nydalasjön som en relativt livskraftig sjö. Det är därför särskilt 

beklagligt att Nydalabadet vid sjöns norra strand dels är eftersatt i sitt 

underhåll, dels är så hårt ansatt av cerkarier (Trichobilharzia), en 

vattenlevande parasit som ger upphov till badklåda. Parasiten utvecklas i 

sötvattenssnäckor, gärna i grunda och varma vatten. Den misstar sedan 

människor för att vara en värdorganism, vilket ger upphov till de svåra 

utslag som kallas badklåda. 

 

Cerkarier har varit ett problem för badgäster vid Nydala i många år nu och 

Umeå kommun har stått handfallen inför detta. Kommunen tar inte 

vattenprov för att undersöka förekomsten av cerkarier, då det anses ta för 

lång tid att få provsvaren. Tidigare i somras var det tal om att installera en 
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utomhusdusch så badgäster kan duscha av sig sjövattnet direkt efter bad. 

Detta har inte skett. Samtidigt finns det ingen diskussion kring de 

bakomliggande orsakerna till utbrotten. Cerkarier är inget nytt problem, 

och inte begränsat till Nydalasjön. I ”Vattenprogram för Stockholm 2000”, 

faktaunderlaget till strategin för Stockholms vattenarbete, står följande: 

 

”För att undvika cerkarier på en badplats ska botten hållas fri från dy och 

vattenväxter så att snäckor och sjöfåglar inte trivs.” 

 

Det finns således konkreta förebyggande åtgärder att ta till för att minska 

förekomsten av cerkarier. Dessa råd följs även av andra kommuner i 

landet. Nydalasjön har de enda på rimligt avstånd belägna badplatserna för 

boende i Umeås nordöstra stadsdelarna. För ett barn på cykel finns inte 

alternativet att välja havsbad, eller bad i en annan sjö.  

 

Därför ställer Vänsterpartiet följande frågor: 

1. Hur tänker man förbättra underhållet av stranden och badplatsen vid 
Nydalabadet till 2022? 

2. Vilka konkreta åtgärder planeras för att åtgärda det återkommande 
problemet med cerkarier och badklåda vid Nydalabadet? 

 

Ari Leinonen (S), fritidsnämndens ordförande har överlämnat 

besvarandet till Andreas Sjögren (S), miljö- och hälsoskyddsnämndens 

ordförande som lämnar följande skriftliga svar 

Vi vet att Nydalasjön är Umeås främsta sommarnöje för många barn. 

Inträdet är fritt, badsjön ligger vackert beläget på cykelavstånd för boende i 

de nordöstra stadsdelarna och det finns busshållplats i anslutning. Vi vet 

att det är en tillgång vi måste förvalta väl under hela säsongen. 

 

Att Nydalasjön under den varmaste delen av sommaren får problem med 

cerkarier har flera förklaringar. Det är en känslig sjö med långsam 

vattenomsättning - det tar 2,5 år för vattnet att omsättas helt. Till skillnad 

från sjöar med snabb vattenomsättning återsamlas dy och slam bara några 

månader efter att man eventuellt skulle rensat botten. Att avlägsna 

vattenväxter ger liten effekt - klipps vegetationen kommer den snabbt 

tillbaka, och grävs den upp med rötterna frigörs fosfor i sedimenten vilket 

lätt resulterar i algblomning (vilket i sig är ett större problem än cerkarier). 

Utgrävning orsakar även grumling som är skadligt för sjöns vattenlevande 
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organismer. De åtgärder som kan sättas in är därför begränsade. Trots 

detta har man i kommunen under decennier fokuserat på att få en god 

vattenkvalitet i sjöns alla delar genom att begränsa utsläpp i sjön samt följt 

upp detta med mätningar. 

 

De bästa åtgärderna bedöms vara uteduschar i nära anslutning till 

stranden, samt att besökarna undviker att mata fåglar. Stranden måste 

även hållas ren från kvarlämnad mat/skräp, inte minst då antalet besökare 

till vår fina gemensamma strand stadigt ökar. Vi har också regelbunden 

städning av stranden idag. En annan bidragande faktor är att händer på 

lovet haft gratis inträde på Umelagun under juni och augusti vilket har 

avlastat stranden ytterligare. 

 

Svaret på interpellantens frågor blir därför: 

• Umeå fritid ser över de städrutiner som finns för Nydalasjöns badplats 
och anpassar dessa efter det ökade nyttjandet. 

• En utredning om vad en förlängd brygga skulle innebära sjösätts 
• Utomhusduschar i nära anslutning till badet kompletterar redan 

befintliga duschar som en klimatanpassning för det varmare klimatet. 
• Informationskedjan förbättras, så att spridningen går snabbare när 

förekomst av cerkarier har upptäckts. 
• En fortsatt restriktivitet gällande vilka åtgärder som är lämpliga med 

anledning av Nydalasjöns känslighet kommer även i fortsättningen att 
råda. 
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§ 188 

 

Diarienr: KS-2021/00866 

Interpellation: Vilket stöd ger socialtjänsten till 

familjer i kris? Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Veronica Kerr, Andreas Lundgren, Davis Kaza, Igor 

Hell, Bore Sköld, Anna-Karin Sjölander, Gudrun Nordborg, Björn Kjellsson 

och Nils Seye Larsen beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Veronica Kerr (KD) har inkommit med en interpellation till individ- och 

familjenämndens ordförande. 

 

Vilket stöd ger socialtjänsten till familjer i kris? 

Stockholms socialförvaltning publicerade för en tid sedan en 

kvalitetsgranskning av handläggning av barnärenden 0-12 år. I 

granskningen framgick att barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) och hög skolfrånvaro blir föremål för 

socialtjänstens insatser trots att det är i skolan och på grund av skolan som 

problemen uppstår. När föräldrar kämpar för att barnet ska få hjälp och det 

stöd som barnet har rätt till stämplas de istället som ”jobbiga” och anmäls 

till socialtjänsten. 

 

Att kämpa för sitt barn som mår dåligt, som kanske har en diagnos eller 

väntar på en utredning vid BUP, är självklart. Men när du som förälder blir 

ifrågasatt om du verkligen vet vad som är bäst för ditt barn eller i värsta fall 

att du inte ens är lämplig att vara förälder då är det något som inte står rätt 

till. När ett barn i en familj mår dåligt är det hela familjen som påverkas. 

Här är det viktigt att rätt insatser sätts in och att hela familjen inkluderas. 

Att rätt insatser i rätt tid sätts in är avgörande av flera skäl. Blir det fel kan 

det ge allvarliga konsekvenser för det enskilda barnet, föräldrarna samt 



Sida 15 av 64 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-09-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

övriga familjen. Felaktiga beslut leder alltid till ökade kostnaderna för dels 

samhället på kort och lång sikt och dels för familjen ifråga där långa 

sjukskrivningar och arbetslöshet kan bli effekten. Finns det syskon i 

familjen så är det klart att även de påverkas. 

 

”Förälder på avstånd” är namnet på ett FoU projekt finansierat av det 

statliga forskningsrådet Forte. Projektet handlar om stöd till placerade 

barns föräldrar och avslutas inom kort, men vissa resultat finns redan idag. 

På frågan vilket stöd föräldrarna får idag var det vanligaste svaret att de 

inte fick någon insats alls varken från socialtjänsten eller någon annan 

professionell aktör, trots att handläggaren anser att de skulle behöva det. 

Allra minst stöd får pappor. 

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor: 

1. Hur många barn är idag placerade enligt LVU av Umeå kommun? 
2. Hur utvärderas de insatser som görs av socialtjänsten för att minska 

felbeslut och felbedömningar av framtida insatser? 
3. Hur stor andel av de barn som är placerade enligt LVU är 

felbedömningar med facit i hand? 
4. Hur samarbetar socialtjänsten och skolan så att rätt insatser sätts in i 

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

följandes skriftliga svar 

Veronica Kerr (KD) har ställt mig ett antal frågor med bäring på Lagen om 

vård av unga (LVU). Låt mig därför säga att min och nämndens tydliga 

målsättning är att barn och unga ska ha möjlighet att växa upp under goda 

och trygga förhållanden i sitt befintliga nätverk, med sina föräldrar eller 

andra viktiga vuxna som finns kvar för barnet under hela uppväxten.  

Det kräver att socialtjänsten behöver tidigt upptäcka och nå ut, barnets 

nätverk behöver involveras och ett tidigt stöd erbjudas i hemmet anpassat 

efter barnets behov. Syftet med detta är att färre barn och unga ska 

behöva placeras utanför hemmet. Men när en placering behöver ske så ska 

det göras med närhet till anhöriga, och placeringar ska inte ska vara längre 

än vad barnets bästa kräver. 

 

Svar på fråga 1 
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92 stycken barn och unga är idag placerade enligt LVU. Merparten av dessa 

barn är placerade i familjehem. 

 

Svar på fråga 2  

Uppföljningar i individärenden görs av samtliga beviljade insatser. Där följs 

om uppsatta mål med insatsen nås, kan insatsen avslutas, behöver den 

fortsätta men revideras, eller behövs någon ytterligare insats.  

Andra sätt att utvärdera, på en aggregerad nivå, är genom att följa 

klagomål och avvikelser, genomföra brukarenkäter på enhetsnivå samt 

genom den nationella brukarundersökningen.   

 

Svar på fråga 3  

Frågan är väldigt svår att svara på. Gången är att i LVU-ärenden så är det 

domstol som prövar ärendena och om kriterierna för LVU-vård är 

uppfyllda. Ett beslut om LVU föregås av grundliga utredningar inom 

socialtjänsten, bedömningar görs och beslut fattas utifrån den information 

och kännedom som finns vid tillfället. LVU-vården följs därefter upp 

löpande inom socialtjänsten för att se om målen med vården är uppfyllda. 

 

Svar på fråga 4 

Socialtjänsten i Umeå arbetar tillsammans med skolan i enskilda pågående 

ärenden utifrån barnets behov och planering. Sen finns också olika 

samarbeten etablerade för att möjliggöra tidiga insatser. 

Ett samarbete har påbörjats med skolan gällande problematisk 

skolfrånvaro. Det syftar till att Socialtjänst och skola ska känna till 

varandras rutiner och identifiera vart man behöver mötas, samt sprida 

kunskap och vikten av skolnärvaro ut i organisationen. 

 

Ett annat samarbete som är implementerat och pågående sedan länge är 

HLT – som står för Hälsa, Lärande och Trygghet 

(primärvård/skola/socialtjänst). Det är ett tidigt och samordnat stöd i syfte 

att minska behov av mer omfattande insatser. HLT-möten ska resultera i 

ett tvärprofessionellt, samordnat och konkret stöd till familjer. 

Från Individ- och familjenämndens sida förstärker vi våra tidiga insatser och 

här sker fler nya samarbeten med skolan. Ett sådant är etablering av det 

operativa teamet, där syftet är att skapa en nära samverkan mellan 

socialtjänsten med skolan för att möjliggöra att resurser kan sättas in vid 
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ett tidigt stadium. Operativa teamet ska arbeta nära barn och ungdomar. 

De skall upptäcka tecken tidigt, möta barnet/ungdomen och hjälpa dem till 

rätt hjälp. I teamet ingår förutom skolpersonal en socialpedagog och en 

fältassistent från socialtjänsten.  

 

En annan samarbetsform som är under uppstart är SSPF – samarbete 

mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, med syfte att med tidiga insatser 

upptäcka, förebygga och arbeta mot kriminalitet och drogmissbruk bland 

unga. 

 

Till sist kan det vara värt att nämna för interpellanten att nämnden 

etablerat en ny enhet för att erbjuda föräldrastöd. Uppdraget är att möta 

och stötta föräldrar till placerade barn, både under placering och efteråt. 

Målet är att skapa möjlighet för föräldrar att utvecklas i föräldrarollen, för 

att möjliggöra att barn kan flytta hem igen. Det görs via föräldrautbildning i 

kombination med individuellt föräldrastöd. 
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§ 189 

 

Diarienr: KS-2021/00871 

Interpellation: Vilka åtgärder planeras för att 

maximera nyttan av nya Kvarkenfärjan? Mattias 

Larsson (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist bordlägga interpellationen till nästa 

sammanträde 2021-10-25. 

Ärendebeskrivning 

Mattias Larsson (C) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Vilka åtgärder planeras för att maximera nyttan av nya Kvarkenfärjan?
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§ 190 

 

Diarienr: KS-2021/00872 

Interpellation: Åtgärder för att kunna konkurrera 

om batterifabrik; Davis Kaza (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist bordlägga interpellationen till nästa 

sammanträde 2021-10-25. 

Ärendebeskrivning 

Davis Kaza (AP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Åtgärder för att kunna konkurrera om batterifabrik 
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§ 191 

 

Diarienr: KS-2021/00863 

Fråga: Är det rimligt att prioritera ekologiska 

livsmedel från andra länder före lokalproducerade 

livsmedel vid Umeå kommuns upphandlingar? 

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. 

 

Är det rimligt att prioritera ekologiska livsmedel från andra länder före 

lokalproducerade livsmedel vid Umeå kommuns upphandlingar? 

 

Fullmäktige beslutade i februari 2020 att anta Umeås lokala miljömål. En 

majoritet av partierna ställde sig då bakom målsättningen att senast år 

2025 erbjuda dels 50 procent ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamheter, dels 40 procent lokalproducerade livsmedel inom 

kommunens verksamheter. 

 

Moderaterna stod bakom målet att öka andelen lokalproducerade 

livsmedel, men röstade nej till målsättningen gällande ekologiska 

livsmedel. 

 

Jag och Hans Lindberg (S) har under hösten fått uppgifter om att Umeå 

kommuns målsättning gällande ekologiska livsmedel kan få absurda följder. 
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Innan sommaren genomfördes en nätverksträff med Umeå kommun och 

ett 40-tal lokala livsmedelsproducenter. Umeå kommun gav i samband 

med träffen besked om att i valet mellan två likvärdiga produkter – en 

ekologisk produkt tillverkad utomlands och en lokalproducerad produkt – 

så skulle kommunen i en upphandling välja den ekologiska produkten även 

om den alltså är framställd utomlands. Trots att den lokalproducerade 

alltså var likvärdig. 

 

Detta är helt absurt. 

 

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför: 

1. Är det rimligt att prioritera ekologiska livsmedel från andra länder före 
lokalproducerade livsmedel vid Umeå kommuns upphandlingar? 

2. Är du beredd att stryka målet om 50 procent ekologiska livsmedel i 
Umeå kommuns verksamheter? 

 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan: 
De här två målen är inte i konkurrens till varandra. Alltså att vi ska 
upphandla lokalproducerad mat till 40 procent och ekologiskt till 50 
procent. Tittar man på trenden runt om i Sverige så är det så att vi 
upphandlar mer och mer ekologisk mat. Vi försöker också upphandla 
lokalproducerad mat så mycket som det bara går och den uppfattning och 
den information jag fått av Upphandling är att man inte når upp till de här 
40 procenten lokalt producerad mat. 2020 var Umeå på plats 132 av 
Sveriges kommuner. Vi upphandlade då 27 procent ekologisk mat och det 
är en ökning från 2019 då vi låg på 15 procent. Vi måste både jobba med 
lokalt producerad mat men också ekologiskt.   
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§ 192 

 

Diarienr: KS-2021/00883 

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 

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

ordförande. 

 

Företagsklimatet i Umeå 

Svenskt Näringsliv publicerade nyligen sin årliga ranking av kommunernas 

företagsklimat. Umeå kommun tappar placeringar jämfört med föregående 

år. 

 

I årets ranking försämrar S-styrda Umeå kommun sitt resultat med 12 

placeringar – till plats 179 av landets 290 kommuner. Det är alltså inte helt 

oväntat fortsatt negativa placeringar för Umeås vidkommande. 

 

Detta 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, kommunpolitikers attityder 

till företagande, tjänstemäns attityder till företagande samt service och 

bemötande. För att nämna några faktorer. 

 

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. 
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Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför: 

1. Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i Svenskt Näringslivs ranking 

beträffande kommunernas företagsklimat? 

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 
Hans refererar till SKR:s undersökning Insikt, Svenskt Näringslivs rankning 
och småföretagarbarometern och ger exempel på olika åtgärder som Umeå 
kommun gör och har gjort, inte minst under pandemin som är kopplade till 
näringslivet. 
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§ 193 

 

Diarienr: KS000310/2011 

Revidering av verksamhetsområden för allmänna 

vattentjänster samt hantering av vattenföreningar 

utanför kommunalt verksamhetsområde – 

revidering av VA-strategin 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera verksamhetsområden för allmänna vattentjänster enligt 

beslutsunderlag nr 2. 

 

att den av kommunfullmäktige 2016-11-28 beslutade Utvecklingsstrategi 

för vatten och avlopp i Umeå kommun (VA-strategin) omgående 

revideras på sid 18 där meningen ”Ytterligare avtalslösningar avseende 

enbart vatten ska inte tillkomma” stryks ( se beslutsunderlag 4).  

 

Reservation 

Davis Kaza (AP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommunföretag AB: styrelse föreslår 2021-08-16: 

 

att kommunfullmäktige reviderar verksamhetsområden för allmänna 

vattentjänster. Revidering av verksamhetsområden framgår av 

beslutsunderlag nr 2. 

 

att kommunfullmäktige reviderar ”Utvecklingsstrategi för vatten och 

avlopp i Umeå kommun” (VA-strategi) på sid 18 där meningen ”Ytterligare 

avtalslösningar avseende enbart vatten ska inte tillkomma” stryks. Se VA-

strategi i beslutsunderlag nr 4. 



Sida 25 av 64 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-09-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

1. Umeå Kommunföretag AB:s Protokoll nr 248 2021-08-16. 
2. Umeå Kommunföretag AB:s handlingar till revidering av 

verksamhetsområden och VA-strategi. 
3. KF-protokoll 2016-11-28, § 247 Utvecklingsstrategi för vatten och 

avlopp i Umeå kommun 
4. VA_antagandehandling_november_2016 Utvecklingsstrategi för vatten 

och avlopp i Umeå kommun 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Föredragande: Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB. 
 
Följande yttrar sig: Ulrik Berg, Anders Sellström, Mattias Larsson, Davis 
Kaza, Mikael Berglund, Per-Erik Johansson, Bore Sköld, Nils Seye Larsen, 
Carin Nilsson, Patrik Brännberg och Andreas Sjögren.  
 
Yrkanden 
Ulrik Berg (M), Anders Sellström (KD), Mattias Larsson (C), Mikael 
Berglund (S), Per-Erik Johansson (S), Bore Sköld (V), Nils Seye Larsen (MP) 
och Carin Nilsson (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP) – Bifall att-sats 1. Återremiss av 
att-sats 2 för att utreda vad denna förändring skulle innebära i form av 
antal fastigheter och långsiktig kostnadsökning. I andra hand avslag av att-
sats 2. 
 
Mattias Larsson (C) – Avslag till Arbetarpartiets återremissyrkande. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ärendets att-sats 2 ska avgöras idag mot att ärendets att-sats 2 ska 
återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendets att-sats 2 ska avgöras idag. 
 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot Arbetarpartiets förslag om att 
bifalla att-sats 1 och att avslå att-sats 2. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Davis Kaza (AP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Umeå Kommunföretag AB 

Vakin 

Övergripande planering   
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§ 194 

 

Diarienr: KS-2021/00830 

Ändring i bolagsordningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa ny lydelse av bolagsordning för: 

 

AB Bostaden i Umeå,  

AB Bostaden Parkering i Umeå,  

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB,  

Kommunicera i Umeå AB, 

Kompetensspridning i Umeå AB,  

Umeå Energi AB,  

Umeå Hamn AB,  

Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB,  

Umeå Vagnverkstad AB,  

Umeå Parkerings AB,  

Umeå Energi Umenet AB, 

Umeå Energi Elhandel AB,  

Umeå Vatten och Avfall AB,  

Infrastruktur i Umeå AB och  

Umeå Energi Elnät AB 

Ärendebeskrivning 

Bolagsordningarna för AB Bostaden Parkering i Umeå, Kommunicera i 

Umeå AB, Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB och Umeå Vatten och 

Avfall AB har ändrats med anledning av de synpunkter som framfördes i 

den granskning av bolagsordningar som genomförts av Ernst & Young på 

uppdrag av lekmannarevisionen.  
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Ändamålet med bolagens verksamheter har i några bolagsordningar 

förtydligats och tillämpliga kommunalrättsliga principer lagts in i de 

bolagsordningar som tidigare saknade det.  

 

Bolagsordningen för Kompetensspridning i Umeå AB har ändrats så att det 

står att bolaget inte ska dela ut vinst till ägaren och inte heller på annat sätt 

överföra vinst till ägaren samt att eventuell vinst som uppstår i bolaget ska 

reinvesteras i bolaget. Dessutom har punkten 14 ”Eventuell vinstutdelning” 

tagits bort från § 13. Dessa ändringar har gjorts med anledning av att 

Kompetensspridning i Umeå AB kontinuerligt söker om bidrag från EU och 

att EU med den befintliga bolagsordningen inte kan godkänna bolaget som 

”Non-profit organisation”. För att bolaget ska anses vara ”Non-profit 

organisation” krävs att det ska finnas en bestämmelse i bolagsordningen 

som innebär att bolaget inte får dela ut vinst alternativt att ett sådant 

förbud ska följa av lag. Huruvida bolaget kan godkännas som ”Non-profit 

organisation” är av betydelse för hur stora bidrag som kan erhållas från EU 

i och med att en ”Non-profit organisation” kan få större bidrag från EU. 

 

Därutöver har antalet styrelseledamöter i samtliga bolagsordningar skrivits 

som ett intervall istället för ett fast antal styrelseledamöter. 

 

Slutligen har ett antal ändringar av redaktionell karaktär gjorts. De 

ändringar som gjorts har markerats med gult. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändringar i ovanstående bolags bolagsordningar 

Protokoll från UKF:s styrelse 2021-08-16 

Protokoll från KF 2018-12-17, § 336. 

Beredningsansvariga 

Emma Angerbjörn, jurist Umeå kommunföretag 

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 



Sida 29 av 64 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-09-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutet ska skickas till 
Umeå Kommunföretag AB 
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§ 195 

 

Diarienr: KS-2021/00658 

Valdistriktsindelning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att göra ny valdistriktsindelning enligt bilagor och att översända den till 

länsstyrelsen för fastställande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun är för närvarande indelad i 67 valdistrikt. 

Befolkningsökningen medför att valdistrikten över tid behöver bli fler. Inför 

valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 har det gjorts en 

omfattande analys av den nuvarande valdistriktsindelningen. Under 

arbetets gång har kommunen haft dialog med länsstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens valdistriktsindelning. Den 

fastställs därefter av länsstyrelsen. 

 

Enligt vallagen ska ett valdistrikt ha mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 

Varje valdistrikt ska bestå av en geografiskt obruten yta.  Valdistriktet ska i 

första hand ges namn efter det område som det omfattar. Om det består 

av flera distinkta områden ska de alla ingå i namnet.  Varje valdistrikt ska 

ha en vallokal, men den behöver inte ligga inom valdistriktets gränser. En 

röstberättigad ska inte behöva passera en annan vallokal på vägen till sin 

egen vallokal. 

 

Som grund för befolkningsutvecklingen i de olika valdistrikten ligger 

kommunens befolkningsprognos på delområdesnivå. I en tillväxtkommun 

som Umeå är befolkningsprognosen det viktigaste instrumentet för att 

analysera valdistrikten. Det finns dock flera orsaker till att 

valdistriktsindelningen behöver revideras: 

• valdistrikten är för små, det vill säga under 1000 röstberättigade 

• valdistrikten är för stora, det vill säga över 2000 röstberättigade 
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• valdistrikten följer inte kommunens indelning i statistikområden, 
NYKO, vilket krävs för att kunna använda befolkningsprognosen 

• generellt sett bör valdistrikten bli mindre för att rösträkningen på 
valnatten ska gå snabbare 
 

Förslaget innebär i korthet att två valdistrikt som är för små uppgår i andra 

valdistrikt. Det bildas sju nya valdistrikt medan 33 distrikt får ändrade 

gränser. Slutligen föreslås 32 valdistrikt att förbli oförändrade. Kommunen 

kommer då att ha 72 valdistrikt. 

 

Enligt förslaget kommer ett valdistrikt att ha något färre än 1000 

röstberättigade. Det härrör från en tidigare delning av ett för stort 

valdistrikt. Tre av de distrikt som beräknas ha fler än 2000 röstberättigade 

består helt eller delvis av studentbostäder. Det innebär att antalet 

röstberättigade är lägre när röstlängden tas fram i mitten av augusti 

jämfört med befolkningsprognosens invånarantal som gäller per den 31 

december. Även Obbola valdistrikt väntas ha fler än 2000 röstberättigade 

vid nästa val. I det fallet finns dock inte någon bra lösning för att kunna 

dela distriktet varför man kommer att arbeta med delad röstlängd.  

 

I bilagorna redovisas förslaget till ny valdistriktsindelning samt det 

prognosticerade antalet personer i åldern 18-w år per den 31 december 

2022.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av förändringar i valdistriktsindelningen 

Tabell – översyn av valdistriktsindelning 

Kartor över förändrade valdistrikt 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Johan Gammelgård 

 

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

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
vasterbotten@lansstyrelsen.se    

 

 

 

  

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
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§ 196 

 

Diarienr: KS-2020/00659 

Motion 27/2020: Elevhälsa online - garanterad 

kontakt med Elevhälsan inom ett dygn; Veronica 

Kerr (KD) och Anders Sellström  (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motion 27/2020: Elevhälsa online – garanterad kontakt med 
elevhälsan inom ett dygn enligt yttrande från för- och 
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
Reservation 

Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet att avslå motionen till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i september 2020 yrkar Veronica 

Kerr (KD) och Anders Sellström (KD): 

 

• att för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att införa Elevhälsa Online. 

 

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har lämnat likalydande yttranden och föreslår 

att kommunfullmäktige avslår motionen (se respektive protokollsutdrag). 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens protokoll 2020-10-22, § 76. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokoll 2020-10-21, § 69. 

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

inom ett dygn  

Beredningsansvariga 
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Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L) och Mattias Larsson (C) – Bifall 
till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att bifalla 

motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet att 

avslå motionen till förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

Larsson (C) – bifall till motionen 

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

avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Moa Brydsten, Peter Vigren, Robert 
Axebro, Lena Riedl, Arvid Lundberg, Anders Norqvist och Anders Sellström, 
Patrik Brännberg 
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Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Peter Vigren (S), Arvid Lundberg (MP) och Patrik 
Brännberg (AP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Veronica Kerr (KD), Robert Axebro (C), Lena Riedl (M), Anders Norqvist (L) 
och Anders Sellström (KD) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 41 ja-röster mot 24 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  Voteringslista. 
 
Reservation 
Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 197 

 

Diarienr: KS-2020/00766 

Motion 29/2020: Avskaffa elsaneringsbidragen; 

Björn Kjellsson (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 29/2020: Avskaffa elsaneringsbidragen enligt 

byggnadsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i oktober 2020 yrkar Björn Kjellsson 

(L) att Umeå kommun upphör med utbetalningar av elsaneringsbidrag. 

 

Byggnadsnämnden har 2021-02-17 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen med följande skäl: Byggnadsnämnden 

har i januari 2021 tagit del av en aktuell uppföljning av stödet för 

elsanering. Den visade att de som tagit del av stödet har haft stor nytta av 

åtgärderna. Även om omfattningen är liten så finns i nuläget ingen ny 

information eller forskning som motiverar att stödet avvecklas. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 42. 

Motionen. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Björn Kjellsson (L) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Mattias Larsson (C) och Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Björn Kjellsson (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Björn Kjellsson (L), Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) – bifall till 

motionen. 

Nils Seye Larsen (MP) och Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Björn Kjellsson, Lasse Jacobson, Maja Westling, Ulrik 
Berg, Eric Bergner, Petter Nilsson, Mikael Berglund, Anders Sellström, Nils 
Seye Larsen, Anders Norqvist, Bore Sköld, Mattias Sehlstedt, Mattias 
Larsson, Davis Kaza, Gudrun Nordborg och Sven-Olov Edvinsson. 
 
Yrkanden 
Lasse Jacobson (V), Eric Bergner (C), Mikael Berglund (S), Nils Seye Larsen 
(MP), Mattias Larsson (C), Gudrun Nordborg (V), Sven-Olov Edvinsson (C) 
– Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Björn Kjellsson (L), Maja Westling (C), Ulrik Berg (M), Petter Nilsson (SD), 
Anders Sellström (KD), Anders Norqvist (L), Mattias Sehlstedt (V) , Davis 
Kaza (AP) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
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Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 35 ja-röster mot  28 nej-röster, 1 som avstår från att rösta och 1 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.    Voteringslista. 
 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Byggnadsnämnden   
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§ 198 

 

Diarienr: KS-2020/00781 

Motion 30/2020: Utbildningssatsningar mot mäns 

våld mot kvinnor; Gudrun Nordborg (V), Ulrika 

Edman (V), Susanne Yttergren (V), Åsa Bäckström 

(V) och Bore Sköld (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse att-sats 1 och 3 besvarad enligt nedan yttrande 

 

att bifalla att-sats 2: Att Umeå kommun arrangerar så att samtliga 

förtroendevalda kan ta del av introduktionskursen om mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer. 

 

Reservation 

Petter Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att avslå motionen. Se reservationstext under 

beslutsordning. 

 

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

om att anse hela motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-10-26 yrkar Vänsterpartiet: 

1. Att Umeå kommun arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av 
introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer,  

2. Att Umeå kommun arrangerar så att samtliga förtroendevalda kan ta 
del av introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer och,  

3. Att en anpassad plan för fortbildning om mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer tas fram och genomförs för de personalgrupper 
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som särskilt inom socialtjänsten och familjerätten samt skolan 
oundvikligen möter kvinnor och/eller barn som utsatts för sådant våld i 
sitt arbete. 

 

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig på motionen och föreslår 

kommunfullmäktige att anse första och tredje att-satsen besvarad samt att 

bifalla andra att-satsen. 

 

Yttrande: 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 om en övergripande 

handlingsplan mot våld i Umeå kommun. Handlingsplanen har en bred 

ansats och riktar sig mot alla former av våld och lägger ett ansvar på alla 

kommunens verksamheter och bolag att agera. Övergripande mål i 

handlingsplanen är att: 

- Minska våldet i Umeå kommun. Det handlar om att så långt som möjligt 
förebygga våld för att reducera antalet våldstillfällen och,  

- Öka kunskapen kring våld hos yrkesverksamma i kommunen för att öka 
tidig upptäckt, erbjuda tidiga stöd- och hjälpinsatser samt minska 
mörkertalen.  

 

Våld i nära relation är en ett samhällsproblem och utsattheten finns 

överallt och i alla samhällsklasser. Det är inte enbart en fråga för 

socialtjänsten utan fler verksamheter behöver utveckla ett 

våldsförebyggande arbete. Samhällets insatser har under lång tid fokuserat 

på våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Med handlingsplanen 

mot våld som grund vill UmeBrå och Centrum mot våld flytta fokus till 

tidigt våldsförebyggande arbete med ökat fokus för normförändring, 

jämställdhet samt öka stödet till både våldsutsatta och våldsutövande. 

 

Umebrås uppdrag att som ett första steg genomföra en kartläggning, 

identifiera det arbete som redan pågår, identifiera behov vad som saknas 

och kan samordnas i kommunen. Umebrå behöver också komplettera 

bilden med övriga aktörers arbete inom Region Västerbotten, 

Länsstyrelsen, polisen, kvinno- och tjejjouren. Kartläggningsarbetet 

beräknas vara klar under våren 2021. 

 

Centrum mot våld har i egenskap av Kompetenscentrum för frågor om 

våld, möjlighet att bidra med råd, stöd och kunskap till förvaltningar som 
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arbetar med sina respektive uppdrag i Handlingsplanen. Kunskap och 

erfarenheter kring hur utbildningsupplägg kan göras, och stöttning i 

arbetet med att implementera våldsarbetet i enlighet med 

Handlingsplanen, kan sökas hos Centrum mot våld. 

 

Umebrå är samordningsansvarig för handlingsplanen och ska tillsammans 

med Centrum mot våld driva utvecklingsarbetet framåt och har valt att 

besvara motionen enligt de tre att satser som Vänsterpartiet yrkar på. 

 

- att Umeå kommun arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av 
introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer: 

Enligt personalchef på Umeå kommun så informeras det redan idag om 

våld som samhällsproblem på introduktionsutbildningen för nyanställda. 

Att informera om att NCK s utbildning finns tillgänglig är möjligt att 

genomföra. Vilken vidare introduktion och eventuell fördjupad kunskap 

och kompetens medarbetaren behöver kring våld avgör varje 

förvaltningschef för sin respektive verksamhet. Stadsledningskontoret 

ansvarar för kommungemensamma chefsutbildningar och där kan SKR:s 

framtagna stödmaterial för chefer komma att bli användbart inför 2021. 

 

- att Umeå kommun arrangerar så att samtliga förtroendevalda kan ta 
del av introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer och: 

I dialog med kommunsekreteraren har vi undersökt möjlighet för 

ovanstående yrkande. I samband med ny mandatperiod brukar det ges en 

kommunintroduktion med olika kommunövergripande pass. 

Introduktionen brukar filmas och sedan läggas upp på kommunens 

hemsida. Här finns en möjlighet att uppmärksamma frågor kring våld och 

handlingsplanen för Umeås arbete.  

 

Umeå kommun har cirka 400 förtroendevalda, av dessa 400 är cirka 200 

som sitter i Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Tre 

timmars arvode och förlorad arbetsinkomst blir i snitt cirka 1500 kr per 

person. Att kommunen ska bifalla att möjliggöra för förtroendevalda att se 

olika webbutbildningar är fullt möjligt, om det ska tillåtas en arvodering 

eller inte för den kompetenshöjningen får kommunfullmäktige besluta om. 
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- att en anpassad plan för fortbildning om mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer tas fram och genomförs för de personalgrupper 
som särskilt inom socialtjänsten och familjerätten samt skolan 
oundvikligen möter kvinnor och/eller barn som utsatts för sådant våld 
i sitt arbete. 

Socialtjänsten: 

I dialog med socialtjänstens chefer finns redan pågående 

utbildningsinsatser på temat våld för medarbetare. Redan 2016 utbildades 

alla 66 chefer i socialtjänsten samt 156 medarbetare och NCK:s utbildning 

är ett stående inslag på socialtjänsten introduktionsutbildningar. Vid 

Individ-och familjenämndens sammanträde 2021-01-27 beslutades att 

Umeå kommuns ansluter till Yrkesresan. Yrkesresan är ett samarbete 

mellan Socialstyrelsen, SKR och regionala samverkans- och stödstrukturer. 

Konceptet innebär såväl introduktion och grundutbildning som 

vidareutbildning inom socialtjänsten, och innehåller samt säkerställer 

yrkeskunskap inom våld till alla medarbetare inom både 

myndighetsutövning, och verkställighet. 

 

Utbildningsförvaltningen: 

I dialog med utbildningsdirektör, elevhälsochef samt bitr. 

utbildningsdirektör för förskolan i Umeå finns behov av riktade 

utbildningsinsatser för personal inom förskola och skola. Linköpings 

Universitet och Barnafrid har ett digitalt basprogram om våld mot barn. 

Denna utbildningsinsats ger kunskap och verktyg att upptäcka, bemöta och 

hjälpa utsatta barn. Detta digitala basprogram har introducerats för chefer 

inom utbildningsförvaltningen och kommer att genomföras för 

medarbetare under 2021.  

 

Digitala utbildningar och kunskapslyft via nätet: 

Under 2020/2021 har det kommet flera webbaserade basutbildningar att 

tillgå. Kurserna vänder sig till yrkesverksamma, är kostnadsfria och går att 

gå enskilt eller i grupp. Utöver den av motionärerna föreslagna 

webbaserade introduktionskursen finns bland annat en digital 

basutbildning med fokus på barn från Linköpings Universitet i samarbete 

med Barnafrid, ett stödmaterial från SKR som riktar sig till chefer, samt en 

webbutbildning från Linnamottagningen om hedersrelaterat våld och 

förtryck 
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Beslutsunderlag 

Motion 30/2020 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 

Ulrika Granskog, processledare UmeBrå  

Maria Svanström, enhetschef Centrum mot våld 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (besvarad) mot bifall till motionen. 

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag om att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen 

Veronica Kerr (KD) och Anders Ågren (M) – bifall till näringslivs – och 

arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 

 

Reservation 

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

bifalla motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Gudrun Nordborg, Hans Lindberg, Anders Ågren, Petter 
Nilsson, Veronica Kerr, Patrik Brännberg, Charlotta Westerlund, Björn 
Kjellsson, Elmer Eriksson, Nils Seye Larsen, Bore Sköld, Carin Nilsson och 
Anna-Karin Sjölander. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Charlotta Westerlund (S), Björn Kjellsson (L), Nils Seye 
Larsen (MP), Carin Nilsson (S), Anna-Karin Sjölander (C) – att anse att-sats 
1 och 3 besvarad och att bifalla att-sats 2. 
 
Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD), Patrik Brännberg (AP), Elmer 
Eriksson (M) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen 
besvarad). 
 
Gudrun Nordborg (V) – Bifall till motionen. 
 
Petter Nilsson (SD) – Avslag till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) mot att 
anse att-sats 1 och 3 besvarad och att bifalla att-sats 2 mot bifall till 
motionen mot att avslå motionen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anse att-sats 1 och 3 besvarad och att 
bifalla att-sats 2.  
 
Reservation 
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att anse hela motionen besvarad. 

 

Petter Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att avslå motionen. Vi sätter oss emot att 

cementera begreppet mäns våld mot kvinnor eftersom det riskerar att 

exkludera en betydande del av de drabbade av våld i nära relationer, våld i 

nära relationer som är ett bättre begrepp. För att sen spendera offentliga 

medel krävs ett tydligt behov, som vi tycker saknas. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 199 

 

Diarienr: KS-2020/00800 

Motion 31/2020: Hamrinsberget, ett besöks- och 

utflyktsmål; Jan Hägglund (AP) och Davis Kaza (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motion 31/2020: Hamrinsberget, ett besöks- och utflyktsmål ställd av 

Arbetarpartiet ska anses vara besvarad i enlighet med nedanstående 

yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-12-21 har Arbetarpartiet 

genom Jan Hägglund och Davis Kaza föreslagit att sidan av Hamrinsberget 

som vetter mot älven ska ställas iordning som ett utflykts- och turistmål, 

och att exploateringen för bostäder och verksamheter enbart ska ske på 

den andra delen. Syftet med detta är att tillvarata Hamrinsbergets historia 

som samlingsplats och utflyktsmål, men i en modern tappning. 

 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 

• att Hamrinsberget iordningställs som ett besöks- och utflyktsmål för 
umeborna samt turister, 

• att exploateringen av Hamrinsbergets ”lasarettssida” hålls öppen. 

Yttrande 

Hamrinsberget är utpekat för utveckling av stadsbebyggelse med blandat 

innehåll med tydliga kvartersgränser (STADBLA) i den fördjupade 

översiktsplanen för universitetsområdet som antogs av 

kommunfullmäktige 2013 och som aktualiserades 2016. 

 

Med stöd av den fördjupade översiktsplanen för universitetsområdet pågår 

en detaljplaneprocess i syfte att tillskapa planmässiga förutsättningar för 

bostäder, verksamheter, kontor, handel, skola samt områden för allmän 



Sida 46 av 64 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-09-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

plats för gator och utsiktsplats. Ytterligare syften i detaljplanen är att 

säkerställa befintliga anläggningar för Umeås och Norrlands 

universitetssjukhus (NUS) vattenförsörjning, säkerställa en god hantering 

av dagvatten samt att säkerställa områdets kulturmiljövärden.  

 

Som framgår i detaljplanens syfte är tillskapandet av en allmänt tillgänglig 

utsiktsplats samt säkerställande av områdets kulturmiljö två viktiga 

utgångspunkter, vilket bedöms ligga i linje med åtminstone delar av 

motionen. 

 

Det går inte att föregå detaljplaneprocessen genom att nu svara på vilka 

delar av området som kommer bedömas lämpliga att bebygga eller hur det 

kan ske. Hur området ska disponeras och planeras kommer att studeras 

närmare och hanteras i planprocessen, där samtliga berörda verksamheter 

inom Umeå kommun deltar. Möjlighet att yttra sig ges i detaljplanens 

samråds- och granskningsskede innan detaljplanen kan godkännas av 

byggnadsnämnden och slutligen antas av kommunfullmäktige.  

 

Med grund i ovanstående resonemang yrkar Mark och exploatering att 

motionen ska anses besvarad. 

 

Yttrandet har tagits fram av Mark och exploatering, Detaljplanering, Fritid 

och Gator och parker tillsammans. 

Beslutsunderlag 

Motion 31/2020, Hamrinsberget, ett utflykts- och besöksmål 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson, Mark och exploatering 

Carl Rasmunds, Mark och exploatering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 



Sida 47 av 64 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-09-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Davis Kaza, Janet Ågren, Mikael Berglund, Mattias 
Larsson, Lasse Jacobson, Patrik Brännberg, Nils Seye Larsen, Karl Larsson, 
Anders Ågren och Mattias Sehlstedt. 
  
Yrkanden 
Janet Ågren (S), Mikael Berglund (S), Mattias Larsson (C), Lasse Jacobson 
(V), Nils Seye Larsen (MP) och Anders Ågren (M) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad). 
 
Davis Kaza (AP) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) mot bifall 
till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.  

Beslutet ska skickas till 
Carl Rasmunds, Mark och exploatering 
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§ 200 

 

Diarienr: KS-2020/00801 

Motion 32/2020: Utarbeta en utvecklingsplan för 

grönområdet nedströms Backens kyrka; Jan 

Hägglund (AP) och Davis Kaza (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 32/2020 Utarbeta en utvecklingsplan för grönområdet 

nedströms Backens kyrka besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Arbetarpartiet genom Jan Hägglund och Davis Kaza föreslår i motionen 

kommunfullmäktige besluta: 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en utvecklingsplan för att 

öka tillgängligheten för umeborna att ta del av det fantastiska, obebyggda 

och sammanhängande grönområdet nedströms Backens kyrka i riktning 

mot Tvärån. 

Yttrande 

Området nedströms Backens kyrka i riktning mot Tvärån är ett 

kulturlandskap präglat av odling och en miljö som utgör en unik kontrast till 

de närliggande stadsmiljöerna. Området är ett populärt rekreationsområde 

för Umeborna och erbjuder en varierad natur med tysta miljöer och 

frånvaro av bilar och är viktigt att bevara och utveckla för såväl sina natur- 

som kulturmiljö- och rekreationsvärden. Kommunen har ett antal 

anläggningar (grillplatser, sittbänkar, WC med mera inom området. 

 

Markanvändningen inom det aktuella området regleras idag främst i 

fördjupning av översiktsplan för älvslandskapet, där, med en relativt 

detaljerad innehållsnivå, området pekas ut som rekreationsområde med 

höga naturvärden samt, inom ett område närmast Lundabron, för 
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utveckling av verksamheter såsom exempelvis odling, djurhållning, kultur- 

och naturpedagogik, café/restaurang. Området är i stora delar tillgängligt 

för allmänheten idag.  

 

För att göra en utvecklingsplan på en mer detaljerad nivå på samma sätt 

som nu görs för Bölesholmarna och Tvärån skulle kommunen behöva skaffa 

sig rådighet över stora delar av området som idag ägs av privata 

fastighetsägare enligt kartan nedan där mark som kommunen har rådighet 

över är gråfärgad. 

 
 

Ett sätt för kommunen att skaffa sig rådighet över området är att planlägga 

området till allmän plats så att kommunen kan lösa in marken med 

tvingande regler. Att kommunen, genom tvingande åtgärder, skulle köpa in 

fastigheterna i området för att ytterligare säkerställa allmän tillgång till och 

kunna utveckla rekreationsmöjligheterna inom dem kan dock både bli 

kostsamt och skapa negativ opinion. Därför bör nuvarande situation, där 

FÖP:en reglerar markanvändningen och skyddar området från 

exploatering, men också möjliggör utveckling som främjar initiativ för att 

utveckla platsen i rekreationssyfte, få fortsätta gälla och där kommunen 

genom frivilliga markförvärv säkrar rådighet över marken, för att på lång 

sikt eventuellt kunna göra en mer detaljerad och helhetlig utvecklingsplan 

över området enligt motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 

Motion området nedströms Backens kyrka 
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Redaktionell revidering av kartbild ovan 2021-08-10. 

Beredningsansvariga 

Olle Norqvist 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Davis Kaza, Janet Ågren, Mikael Berglund, Ellen Ström, 
Anna-Karin Sjölander, Andreas Sjögren, Mattias Larsson, Anders Ågren och 
Lasse Jacobson, Björn Kjellsson och Ulrik Berg. 
 
Yrkanden 
Janet Ågren (S), Ellen Ström (V), Anna-Karin Sjölander (C), Andreas 
Sjögren (S) och Anders Ågren (M) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (att 
anse motionen besvarad). 
 
Davis Kaza (AP) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) mot bifall 
till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Fritidsnämnden 

Mark- och exploatering   
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§ 201 

 

Diarienr: KS-2020/00839 

Motion 35/2020: Polisanmäl alla brott i skolan; 

Lena Riedl (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

att avslå motion 35/2020: Polisanmäl alla brott i skolan i enlighet med 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och för- och 

grundskolenämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2020 

yrkar Lena Riedl (M): 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till för- och grundskolenämnden samt 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utarbeta en ny 

handlingsplan för brott i skolan, utifrån tre nämnda huvudregler. 

 

I motionen skriver motionären att skolans riktlinjer och rutiner vid brott 

måste vara tydliga och bör utformas efter tre huvudregler: 

 

• Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras. 

• Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i 
anslutning till skoldagen. 

• Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när 
gärningsmannen inte fyllt 15 år. 

 

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 
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GVN-protokoll 

FGN-protokoll 

Handlingsplan. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förlag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

(att avslå motionen). 

 

Reservation 

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

om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 

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

att avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag om att avslå motionen 

mot bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen). 

 

Reservation 

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

om att bifalla motionen. 

 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Lena Riedl, Moa Brydsten, Daniell Andersson, Petter 
Nilsson, Patrik Brännberg, Arvid Lundberg, Veronica Kerr, Robert Axebro, 
Ulrik Berg, Anders Norqvist, Lasse Jacobson, Anna-Karin Sjölander, Maria 
Nilsson och Karl Larsson.  
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Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Daniell Andersson (V), Patrik Brännberg (AP), Arvid 
Lundberg (MP), Veronica Kerr (KD), Robert Axebro (C), Anders Norqvist 
(L) och Anna-Karin Sjölander (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag 
(avslå motionen). 
 
Lena Riedl (M) – Bifall till motionen. 
 
Petter Nilsson (SD) – Att anse motionen besvarad. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen mot att anse motionen besvarad. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen.  

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
GVN 
FGN 
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§ 202 

 

Diarienr: KS-2020/00853 

Motion 38/2020: Anlita logopeder i äldreomsorgen; 

Veronica Kerr (KD), Marianne Normark (L), Sven-

Olov Edvinsson (C) och Elmer Eriksson (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionens första och tredje att-sats och att avslå motionens 

andra att-sats i enlighet med äldrenämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i november 2020 yrkar Veronica 

Kerr (KD), Sven-Olov Edvinsson (C), Marianne Normark (L) och Elmer 

Eriksson (M): 

 

1. att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda behovet av 
kompetensutveckling om dysfagi bland omsorgspersonal för att 
säkerställa att personer med sväljsvårigheter boende i särskilt boende 
får den vård och det bemötande som de har rätt till. 

 

2. att äldrenämnden anlitar logopeder i äldreomsorgen för att tillgodose 
att vård- och omsorgspersonal har rätt kunskaper både i teori och 
praktik när det gäller dysfagi och afasi. 

 

3. att även individ- och familjenämndens vårdpersonal kan ta del av 
ovanstående kompetensutveckling om behov finns. 

 

Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2020-12-08 och föreslår 

att kommunfullmäktige bifaller motionens första och tredje att-sats och 

avslår motionens andra att-sats. Individ- och familjenämnden avstår från 

att yttra sig. 

Beslutsunderlag 
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Äldrenämndens protokoll 2021-02-25, § 17 

Äldrenämndens yttrande 2020-12-08. 

Motionen 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Björn Kjellsson (L), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall till 
motionen. 
 
Hans Lindberg (S) och Bore Sköld (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag 
(att bifalla motionens första och tredje att-sats och att avslå motionens 
andra att-sats). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förlag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

(att bifalla motionens första och tredje att-sats och att avslå motionens 

andra att-sats). 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Björn Kjellsson (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C) och Peder 

Westerberg (L) – Bifall till motionen. 

 

Carin Nilsson (S), Nils Seye Larsen (MP) och Bore Sköld (V) – Bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att bifalla motionens första och 

tredje att-sats och att avslå motionens andra att-sats). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att bifalla motionens 

första och tredje att-sats och att avslå motionens andra att-sats) mot Kerrs 

m.fl. förslag om att bifalla motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Marianne Normark, Elmer Eriksson, Carin Nilsson, Sven-
Olov Edvinsson, Veronica Kerr, Rebecca Sellstedt, Petter Nilsson och Nils 
Seye Larsson.  
 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S), Davis Kaza (AP), Nils Seye Larsen (MP) och Rebecca 
Sellstedt (V) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (att bifalla motionens 
första och tredje att-sats och att avslå motionens andra att-sats). 
 
Marianne Normark (L), Elmer Eriksson (M), Sven-Olov Edvinsson (C), 
Veronica Kerr (KD) och Petter Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att bifalla motionens första och tredje 
att-sats och att avslå motionens andra att-sats) mot bifall till motionen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 34 ja-röster mot 28 nej-röster, 1 som avstår från att rösta och 2 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.    Voteringslista. 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden 
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§ 203 

 

Diarienr: KS-2021/00580 

Avsägelse: Ledamot i AB Bostaden i Umeå, AB 

Bostaden Parkering i Umeå och Kommunicera i 

Umeå AB; Anna-Karin Sjöstrand (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Anna-Karin Sjöstrand (L) begärt entledigande från uppdraget 

som ledamot i AB Bostaden i Umeå, AB Bostaden Parkering i Umeå och 

Kommunicera i Umeå AB 

 

att beslutet gäller retroaktivt från 2021-06-28 när första protokollet 

justerades. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har vid två tillfällen (2021-06-21 och 2021-08-31) 

beviljat Anna-Karin Sjöstrand (L) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i AB Bostaden i Umeå, AB Bostaden Parkering i Umeå och 

Kommunicera i Umeå AB. På grund av formaliafel har inte fullgott underlag 

för avsägelserna kunnat lämnas till Bolagsverket. 

 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Anna-Karin Sjöstrand 

AB Bostaden i Umeå 

Lönesupport, Troman 
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§ 204 

 

Diarienr: KS-2021/00789 

Avsägelse: Ersättare i tekniska nämnden Rita 

Andersson (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Rita Andersson (S) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i tekniska nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Rita Andersson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Rita Andersson 

Tekniska nämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 205 

 

Diarienr: KS-2021/00835 

Avsägelse: Ersättare i för- och grundskolenämnden; 

Frida Karlander (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Frida Karlander (L) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i för- och grundskolenämnden. 

Ärendebeskrivning 

Frida Karlander (L) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

för- och grundskolenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Frida Karlander 

För- och grundskolenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 206 

 

Diarienr: KS-2021/00855 

Avsägelse: ledamot i kommunfullmäktige Andreas 

Figaro (-) (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Andreas Figaro (-) (SD) begärt entledigande från uppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Figaro har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Andreas Figaro 

Länsstyrelsen 

Lönesupport, Troman 
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§ 207 

 

Diarienr: KS-2021/00888 

Avsägelse: Ersättare i äldrenämnden; Kerstin 

Pehrsson (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Kerstin Pehrsson (KD) begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i äldrenämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ny ersättare i äldrenämnden utse Ewa Jonsson (KD) 

Ärendebeskrivning 

Kerstin Pehrsson (KD) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i äldrenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kerstin Pehrsson 

Ewa Jonsson 

Äldrenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman   
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§ 208 

 

Diarienr: KS-2021/00890 

Avsägelse: Ledamot i äldrenämnden och ersättare i 

äldrenämndens arbetsutskott; Anna Jonsson (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Anna Jonsson (S) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i äldrenämnden och ersättare i äldrenämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Anna Jonsson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

äldrenämnden och ersättare i äldrenämndens arbetsutskott. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Anna Jonsson 

Äldrenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 209 

 

Diarienr: KS-2021/00088 

Anmälningsärenden 2021-09-27 

Motioner 

Motion 25/2021: Stärk insynen och demokratin - publicera 

möteshandlingar på kommunens hemsida; Johan Stål, Lasse Jacobson, 

Gudrun Nordborg, Bore Sköld (V) Diarienummer: KS-2021/00749  

 

Motion 26/202: Inför fluorsköljning i skolan; Anders Norqvist och Marianne 

Normark (L) Diarienummer: KS-2021/00784 

 

Motion 27/2021: Årskort i kollektivtrafiken för kommunanställda; Anna-

Karin Sjölander och Maja Westling (C) Diarienummer: KS-2021/00799 

 

Motion 28/2021: Mentorskap för nyanställda av seniora medarbetare i 

Umeå kommun; Anna-Karin Sjölander och Sara Häggström (C) 

Diarienummer: KS-2021/00800 

Beslut om efterträdarval 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

från och med den 30 augusti 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Umeå 

Parti: Sverigedemokraterna 

Ny ledamot: Andreas Figaro 

Ny ersättare: Lars-Ivar Nilsson 

Avgången ledamot: Marcus Bornemisza 

Diarienummer: KS-2021/00716-6  

 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

från och med den 30 augusti 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Umeå 
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Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

Ny ledamot: Helena Smith 

Ny ersättare: Lotta Wiechel 

Avgången ledamot: Stellan Elebro 

Diarienummer: KS-2021/00739  

 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

från och med den 18 augusti 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Umeå 

Parti: Sverigedemokraterna 

Ny ledamot: Katrin Larsson 

Ny ersättare: Christina Sjödin 

Avgången ledamot: Lars-Arne lvert 

Diarienummer: KS-2021/00744 

Skrivelser 

Brev från Länsstyrelsen i Västerbotten om att nominera vardagshjältar. KS-

2021/00781-32 

   
 

 

 


