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Beslutande 

Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande 

Moa Brydsten (S) 

Tomas Wennström (S) 

Carin Nilsson (S) 

Lena Riedl (M) 

Gunilla Berglund (M) 

Ulrika Edman (V) 

Bore Sköld (V) 

Mattias Larsson (C) 

Peder Westerberg (L) 

Nils Seye Larsen (MP) 

Mikael Berglund (S), tjänstgörande ersättare för Hans Lindberg (S) 

Elmer Eriksson (M), tjänstgörande ersättare för Anders Ågren (M) 

Andreas Lundgren (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Bornemisza (SD) 

Marianne Löfstedt (M), tjänstgörande ersättare för Veronica Kerr (KD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Åsa Bäckström (V) 

Robert Axebro (C) 

Maja Westling (C) 

 

Tjänstepersoner 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Tomas Blomqvist, vd Vakin § 166 

 

Kommunrevisionen § 165 

Ewa Miller (M), ordförande 

Per-Erik Evaldsson (S), vice ordförande 

Eva Arvidsson (V) 

Marie Sandström-Öhberg (C) 

Lennart Salomonsson (KD) 

Malin Westerberg Blom, E&Y 

Lena Medin, KPMG 

Anna Tegström, KPMG 
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§ 165 

Diarienr: KS-2019/00774 

Nämndsdialog med kommunrevisionen 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsens dialog med kommunrevisionen föranleder inte något 

beslut. 

Ärendebeskrivning 

Revisionens frågor till kommunstyrelsen vid möte den 15 oktober är: 

 Hur ser kommunstyrelsen på det ekonomiska läget i kommunens 

nämnder och för kommunen som helhet utifrån lämnad prognos för 

året? Hur följer styrelsen berörda nämnders vidtagna åtgärder? 

 Hur följer kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt Tekniska 

nämndens åtgärder med anledning av revisionens identifierade 

brister? 

 Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av de väsentliga brister 

som identifierades i budgetprocessen (både för drift- och 

investeringsbudget)? 

 Vilken är statusen kring arbetet med utveckling av ny styrmodell i 

kommunen? Hur ser tidplanen ut och var ligger fokus? 

Bilaga 

Underlag till träff med revisionen, grundläggande granskning. 
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§ 166 

Diarienr: KS-2019/00016 

Bolagsinformation: Vatten och Avfallskompetens i 

Norr AB (Vakin) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna informationen 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds  
verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 
sin verksamhet. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 
utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. Efter presentationen 
finns tid för frågor från ledamöterna.  
 
Oktober månads bolagsredovisning: Tomas Blomqvist, vd Vakin 
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§ 167 

Diarienr: KS-2019/00415 

Verksamhetsuppföljning 2019 januari-augusti  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna verksamhetsuppföljning för januari-augusti 2019. 

 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden januari-

augusti 2019. 

 

att kommunstyrelsen bedömer att den interna styrningen och kontrollen 

är tillräcklig 

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd 

betraktat, ska vid varje avslutat tertial redovisa verksamhetsuppföljning i 

fyra styrperspektiv för avslutad period innevarande år. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning januari-augusti 2019. 

Styrkort för kommunstyrelsen. 

Uppdragsrapportering. 

Uppföljning av internkontroll. 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

Peder Johansson 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Janet Ågren (S) – ändrings- och tilläggsyrkanden: 
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att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden januari-april 

januari-augusti 

 

tillägg: att kommunstyrelsen bedömer att den interna styrningen och 

kontrollen är tillräcklig 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att ett förslag till beslut finns och att kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag med tilläggs- och 

ändringsyrkanden. 

 

Ordföranden föreslår att nämndernas verksamhetsuppföljning ska ingå i 

delårsrapporten för T3 under rubriken God ekonomisk hushållning. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi   
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§ 168 

Diarienr: KS-2019/00709 

Delegation i personal-och organisationsfrågor 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att anta den reviderade Delegationsordning i personal-och 

organisationsfrågor.  

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret, personalfunktionen har reviderat  

delegationsordningen i personal-och organisationsfrågor. Den tidigare 

delegationsordningen upprättades av personalutskottet. 

 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtlig personal i 

kommunen och har det yttersta arbetsgivaransvaret. Därmed har 

kommunstyrelsen ansvar för delegationen i dessa frågor. Ur arbetsrättslig 

och personalpolitisk synpunkt är det av vikt att personalfrågorna hanteras 

på ett likartat sätt i hela kommunen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning i personal-och organisationsfrågor 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg, personaldirektör 

Kerstin Björkman, förhandlare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – att avslå den förändring i delegationsordningen ”Beslut 

om att teckna lokala kollektivavtal med bindande verkan för kommunen 

som arbetsgivare” där förändringen nu avser ”att besluta”  
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att återgå till den gamla skrivningen i tidigare delegationsordning  

 

Tomas Wennström (S) – I underrubriken ”Avtal, företrädare för 

arbetsgivare” föreslår jag att stryk de inledande orden ”Beslut om att”. 

Förslag till ny mening: ”Teckna lokala kollektivavtal med bindande verkan 

för kommunen som arbetsgivare” Det är den mening som står i gamla 

delegationsordningen från personalutskottet och innebär att också 

personalnämnden har möjlighet besluta om att lägga uppdrag på 

förhandlingschefen. 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

med föreslagna ändringsyrkanden.  

Beslutet ska skickas till 
Personalfunktionen   
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§ 169 

Diarienr: KS-2019/00587 

Remiss: Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - 

en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande till kulturdepartementet enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått en möjlighet att yttra sig i följande remiss: 

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor 

(Ds 2019:15). Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur ett nationellt 

center för romska frågor kan inrättas. I uppdraget ingår att föreslå vilka 

specifika uppgifter centret ska ha samt utreda hur romskt deltagande och 

inflytande kan säkerställas. Även frågan om centret ska inrättas inom 

ramen för befintlig myndighetsstruktur. 

 

Den tidigare utredningen om en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 

föreslår att regeringen bör överväga att förstärka samordningen och 

uppföljningen av minoritetspolitiken genom att inrätta en ny myndighet för 

minoritetsfrågor (MFM). Denna utredning föreslår att myndigheten för 

romska frågor ska vara en nämndmyndighet under denna myndighet. Som 

nämndmyndighet skulle den kollektiva beslutsformen garantera romsk 

inflytande och delaktighet. 

 

Yttrande 

Umeå kommun ställer sig bakom utredningens förslag. Kommunen har 

erfarit att strategin för romsk inkludering och minoritetspolitiken inte har 

varit tillräckliga för att säkerställa romernas mänskliga rättigheter. Åtgärder 

som vidtas för att stärka romers situation är ofta kortsiktiga och utan 

strategi. Kommunen har också erfarit att det finns utmaningar i att få igång 

en fungerande dialog med det romska civila samhället. Umeå kommun 

anser att det är viktigt att arbeta kunskapshöjande när det gäller alla 

nationella minoriteters språk och kultur, i synnerhet för romer. 
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Beslutsunderlag 

Remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet 

framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 

Beredningsansvariga 

Aino Dahl och Peter Steggo, minoritetssamordnare Umeå kommun 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Carina Lindberg, chef, Viva minoritet 

Aino Dahl, minoritetssamordnare, Viva minoritet 

Peter Steggo, minoritetssamordnare, Viva minoritet   
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§ 170 

Diarienr: KS-2019/00565 

Remiss: Demokrativillkor för bidrag till 

civilsamhället SOU 2019:35 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa yttrandet enligt nedan och sända det till 

kulturdepartementet 

Ärendebeskrivning 

Kulturdepartementet har på uppdrag av regeringen arbetat fram ett 

utredningsförslag benämnt ”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället”. 

Demokrativillkorets huvudsakliga syfte är att förhindra att offentliga medel 

går till verksamheter som står i strid med de grundläggande värderingar 

som ska skyddas och främjas av det allmänna och utredningen har i 

uppdrag att utifrån detta syfte ta fram ett förslag till ett förtydligat och 

enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen samt ett 

stödmaterial för handläggare i tillämpningen av demokrativillkoret. 

 

Umeå kommun utgör en av remissinstanserna. Kommunfullmäktiges 

jämställdhetsutskott samt Kulturnämnden har yttrat sig.  

 

Sammanfattning 

Umeå kommun välkomnar utredningens ambition att analysera statlig 

bidragsgivning och stipulera riktlinjer för tillämpning av demokrativillkor i 

syfte att bevilja eller avslå, alternativt kräva återbetalning av redan 

utbetalat bidrag/stöd till civilsamhället. 

 

Umeå kommun instämmer med och delar utredningens förslag till 

demokrativillkor vilka vi finner välformulerade och välgrundade. Umeå 

kommun anser utredningens slutsatser vara relevanta och noterar 

tacksamt de delar i utredningen som även berör lokala och regionala 

perspektiv, vilket i hög grad gör villkoren tillämpliga även vid handläggning 

av såväl kommunal som regional bidragsgivning till civilsamhället. 
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I utredningen finner Umeå kommun även goda argument för en fortsatt 

kommunal bidragsgivning till civilsamhället byggd på utredningens 

betonande av medborgerlig delaktighet och demokratiaspekter. 

Den vägledning för handläggare som kompletterar utredningen är 

pedagogiskt upplagd och kan med sina väl valda exempel vara till god hjälp 

vid handläggning av bidragsansökningar. 

 

Synpunkter 

Utredningen samt handledningen för handläggare förtydligar på ett 

föredömligt sätt villkoret diskriminerar eller på annat sätt bryter mot 

principen om alla människors lika värde. Där framhålls att 

demokrativillkoret har en bredare tillämpning än diskrimineringslagen. 

Samtidigt tydliggörs att särorganisering i vissa fall är nödvändigt för att 

uppfylla syftet med en organisations verksamhet. Detta bland annat för 

behovet att kunna skapa trygga rum för att arbeta med frågor som rör 

utsatta grupper i samhället, t.ex. hbtq och våldsutsatta. Som exempel på 

organisationer där särorganisering har ett legitimt syfte lyfts kvinnojourer 

fram. Umeå kommun vill understryka vikten av att detta tydliggörande 

finns med i såväl utredningen som handledningen i sin slutgiltiga version. 

 

Utredningen har alltså väl uppfyllt direktiven som var att se över 

demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna för att säkerställa att 

bidragen fördelas till verksamheter som är förenliga med samhällets 

grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de 

internationella konventionerna om mänskliga rättigheter liksom att ta fram 

ett stödmaterial som kan användas både av statliga och kommunala 

förvaltningsmyndigheter som hanterar bidragsgivning.  

 

En angränsande fråga som också kan vara värd att utredas är hur andra 

stödformer, såsom upplåtelse av offentliga lokaler, bör hanteras av staten, 

regioner och kommuner när det handlar om arrangemang som kan anses 

strida mot demokrativillkoren. 

Beslutsunderlag 
Remiss Betänkandet SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till 
civilsamhället 
Jämställdhetsutskottets yttrande 
Kulturnämndens yttrande 
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Beredningsansvariga 
Annika Dalén, utvecklingsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Kulturdepartementet per e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se och 
med kopia till ku.csm@regeringskansliet.se   
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§ 171 

Diarienr: KS-2019/00701 

Uppdragsavtal destinationsutveckling (Visit Umeå 

AB) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta det föreslagna uppdragsavtalet med Visit Umeå AB för 

destinationsutveckling i Umeåregionen. 

Ärendebeskrivning 

Inför verksamhetsåret 2019 tecknade kommunerna i Umeåregionen, 

Örnsköldsviks kommun undantaget, ett tilläggsavtal till det befintliga 

samverkansavtalet som löpt sedan 2012 för turismsamarbete i regionen, 

med Visit Umeå AB (VUAB). Bakgrunden till detta var att Umeå Kommun 

beslutat att överföra all sin privatturistiska verksamhet till regionens 

destinationsbolag Visit Umeå AB från 1 januari 2019 och i och med detta 

behövdes en ny avtalspart. Tilläggsavtalet löper ut den 31 december 2019. 

 

Uppdraget till VUAB och Umeåregionens turismsamordningsgrupp 

(TURSAM) har under 2019 varit att ta fram och förankra ett förslag till ett 

nytt avtal för samarbete beträffande besöksnäringen i Umeåregionen (exkl. 

Örnsköldsvik). Arbetet med att ta fram och förankra avtalet har pågått 

under 2019 genom möten med kommunledning och tjänstepersoner, vid 

näringslivsträffar och via enskilda företagsbesök. 

 

Innehållet i det nya förslaget till uppdragsavtal bygger på den gemensamt 

framtagna strategin för privatturismen och innefattar 

destinationsutveckling, marknadsföring/införsäljning, 

samarbete/samverkan samt omvärldsbevakning/ 

research/analys. Den största skillnaden i det gamla avtalet och det 

föreslagna avtalet är den gemensamma satsningen på  

destinationsutveckling av potentiella utvecklingsområden som kan driva 

inresande och tillväxt. 
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Förslaget till uppdragsavtal presenterades för kommunchefsgruppen den 

22 augusti 2019. Kommunchefsgruppen ställde sig positiv till 

avtalsförslaget och beslutade att det ska tas vidare för beslut i respektive 

kommun. Det nya uppdragsavtalet kommer, under förutsättning att beslut 

fattas i respektive samverkande kommun, att ersätta det tidigare nämnda 

samverkansavtalet (Samverkansavtal om gemensam turistinformation i 

Umeåregionen). 

 

Beslutet bör fattas i respektive samverkande kommun innan oktober 

månads utgång så att tid finns att planera 2020 år verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 

Uppdragsavtal destinationsutveckling. 

Beredningsansvariga 

Lisa A Lindberg, Umeåregionen 

Sara Gustavsson, vd Visit Umeå AB 

Beslutet ska skickas till 
sara.gustavsson@umea.se 

lisa.a.lindberg@umea.se   
 

 

 

  

mailto:sara.gustavsson@umea.se
mailto:lisa.a.lindberg@umea.se
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§ 172 

Diarienr: KS-2019/00145 

Finans- och kraftrapport augusti 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport augusti 2019 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport augusti 2019 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

Beslutet ska skickas till 
Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag 

Olof Jansson, ekonom Umeå Kommunföretag 
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§ 173 

Diarienr: KS-2019/00042 

Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen 

oktober 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 att samtliga beslut som fattas 

med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Anmälan av delegationsbeslut 2019-09-24 – 2019-10-08 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 174 

Diarienr: KS-2019/00032 

Anmälningsärenden oktober 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisade anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut 

Mark och fastighetsärenden 2019-09-01 – 2019-09-30 

Personal och organisationsfrågor 2018-12-01 – 2019-08-31 

 

Skrivelser 

Trafikverket: Svar på remissvar angående hastighetsföreskrifter 

 

Sveriges kommuner och Landsting 

Cirkulär 19:41 - EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen; 

vägledning till uppdaterad taxa och delegationsordning 

 

Beslut KF 2019-09-30 § 217 

Ny ers i kommunstyrelsen Jan-Olov Carlsson (V) 

 

Inbjudan 

UmeBrå-forum 21 okt kl 8.30-12, Elite Hotel Mimer – Umeå kommun 

Rådslag för hållbar utveckling 21 okt kl 12-15.30, Nolia – Umeå kommun  
Digitala Västerbotten 21 november kl 9.30-16, Norrlandsoperan – Region 

Västerbotten 
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§ 175 

Diarienr: KS-2019/00432 

Delårsrapport januari-augusti 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Umeå kommuns delårsrapport för perioden januari – augusti 

2019 

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 432 mnkr varav Umeå 

kommuns resultat ingår med 216 mnkr 

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 3 mnkr 

 

att nämndernas verksamhetsuppföljning ska ingå i delårsrapporten för T3 

under rubriken God ekonomisk hushållning 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns delårsrapport visar ett positivt resultat för Umeå 

kommunkoncern som uppgår till 432 mnkr (miljoner kronor), där 

kommunens resultat ingår med 216 mnkr.   

 

Kommunens budgeterade resultat för perioden uppgår till 213 mnkr vilket 

innebär att budgetavvikelsen för kommunen är totalt 3 mnkr efter augusti. 

Styrelse och nämnder redovisar en negativ budgetavvikelse på 29 mnkr och 

den kommungemensamma finansieringen redovisar en positiv 

budgetavvikelse på 32 mnkr.  

 

Umeå kommunkoncerns resultatprognos beräknas till 380 mnkr och är 33 

mnkr högre än budgeterat resultat 347 mnkr. I de kommunala bolagen 

beror förändringen till stor del på förbättrat resultat hos Umeå Energi. 

 

Umeå kommuns resultatprognos beräknas till 92 mnkr och är en 

prognostiserad budgetavvikelse på 19 mnkr i jämförelse med budgeterat 

helårsresultat, 73 mnkr. Enligt prognosen beror det förbättrade resultatet 

till stor del på kraftverksamheten men även på förbättring av finansiella 
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poster. Kommunstyrelsen och Finansieringen prognostiserar positiva 

budgetavvikelser. Övriga nämnder prognostiserar noll mnkr i 

budgetavvikelse alternativt negativ budgetavvikelse. Tekniska nämnden, 

För och grundskolenämnden samt Individ och familjenämnden 

prognostiserar de största negativa budgetavvikelserna. 

 

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 1 406 mnkr för perioden, 

varav de kommunala bolagens investeringar är 750 mnkr och kommunens 

investeringar är 656 mnkr. Årsprognosen för investeringarna beräknas till 

2 337 mnkr och är 502 mnkr lägre än budgeterade investeringar. 

 

Periodens balanskravsresultat är 216 mnkr. Prognostiserat 

balanskravsresultat beräknas till 92 mnkr. Utfallet för perioden och den 

beräknade prognosen visar att kommunen uppfyller Kommunallagens 

balanskrav.       

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari – augusti 2019 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Monica Fryxå, redovisningschef 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Janet Ågren (S) - att nämndernas verksamhetsuppföljning ska ingå i 

delårsrapporten för T3 under rubriken God ekonomisk hushållning. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att endast ett förslag till beslut föreligger och 

kommunstyrelsen beslutar enlig näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

med tilläggsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 
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§ 176 

Diarienr: KS-2017/00865 

Motion 42/2017: Avloppsrening av 

läkemedelsrester; Saasha Metsärantala (FI) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 42/2017: Avloppsrening av läkemedelsrester utifrån Vakins 

yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2017-10-30 yrkar Saasha 

Metsärantala (FI) att Umeå kommun ser till att ozonolys ordnas på 

åtminstone ett av de avloppsreningsverk som finns inom kommunen.  

 

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) har fått motionen för 

yttrande och lämnar följande sammanfattning (hela yttrandet finns i 

bilaga): 

 

Sammanfattning 

Spridning av läkemedelsrester via avloppsvatten till miljön är inte önskvärt 

och vi har ett ansvar för att rena spillvattnet från oönskade miljöfarliga 

ämnen. Det saknas dock lagkrav gällande utsläpp av läkemedelsrester. Det 

är därmed okänt hur en anläggning skall utformas för att klara 

eventuella framtida krav. 

 

I Sverige finns endast ett avloppsreningsverk som har investerat i teknik för 

avskiljning av läkemedelsrester (Nykvarn i Linköping) och de har haft stora 

problem med sin drift och arbetsmiljö. Det är alltid meriterande att vara 

snabb med att anamma ny teknik. Tyvärr måste man då också vara beredd 

på att åtgärda alla de ”barnsjukdomar" och acceptera de konsekvenser 

som uppstår vid driftstörningar som kommer att uppstå när denna skall 

användas i kontinuerlig drift. Av den anledningen är det ofta bättre att 

invänta teknikutvecklingen innan beslut om implementering fattas. 
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Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär en komplettering av 

reningsprocessen med läkemedelsrening på Öns avloppsreningsverk att 

den årliga brukningstaxan för spillvatten måste höjas med 100-200 

kr/person. För VA-verksamheten innebär samma beslut att det totala 

investeringsbehovet via lån ökar. 

 

Utifrån VAKIN:s yttrande dras slutsatsen att kommunfullmäktige bör avslå 

motionen för att invänta eventuella framtida lagkrav och teknikutveckling.  

Beslutsunderlag 

Motionen 

VAKIN:s yttrande 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Vatten och Avfallskompetens i Norr (VAKIN)   
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§ 177 

Diarienr: KS-2018/00754 

Motion 38/2018: Motverka näthat och nät-

gromning; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel 

Farrysson och Morgan Flank, (MP)  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 38/2018: Motverka näthat och nät-gromning enligt för- 

och grundskolenämndens, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och 

jämställdhetsutskottets yttrande 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2018-10-29 yrkar Nasser Mosleh, 

Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP):  

 

- att ge för- och grundskolenämnderna samt vuxen- och 
gymnasieutbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi med 
utbildningsinsatser som stöd för att hantera kränkningar och 
mobbning på internet. 

 

- att uppmana skolledningarna vid Umeåkommuns förskolor och 
skolor att ta fram en handlingsplan för arbetet mot nätmobbning 
och utsatthet på digitala medier. 

 

- att ge för- och grundskolenämnderna samt vuxen- och 
gymnasieutbildningsnämnden i uppdrag tillsammans med familje- 
och individnämnden att ta fram konkreta verktyg för föräldrar till 
barn från och med förskoleåldern som stöd kring frågor om vad som 
händer på nätet. 
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För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

och jämställdhetsutskottet har fått motionen för yttrande och föreslår att 

motionen avslås (se respektive protokollsutdrag) 

Beslutsunderlag 

Motionen 

För- och grundskolenämndens yttrande. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande. 

jämställdhetsutskottet yttrande. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Nils Seye Larsen (MP) – bifall till motionen 

Janet Ågren (S) – avslag till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 178 

Diarienr: KS-2015/00714 

Antagande: Detaljplan för fastigheten Umeå 2:1, 

Västra Brinkvägen inom Väst på stan, Umeå 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anta detaljplanen för fastigheten Umeå 2:1, Västra Brinkvägen inom 
Väst på stan i Umeå kommun 
 
att utöka verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och/eller dagvatten 
till att omfatta planområdet.  
 
Reservation 
Bore Sköld (V) och Nils Seye Larsen (MP) 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar 
för bostäder, park och småbåtshamn samt att möjliggöra att öppna upp för 
biltrafik mellan Östra och Västra Brinkvägen. Syftet är också att anpassa 
byggnationen till landskapsbild och terräng, säkerställa naturmark i slänten 
samt säkerställa de strandnära naturvärdena och allmänhetens 
tillgänglighet till älven. 
 
Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, i augusti 
2016 och reviderats september 2019. Planen har handlagts med s.k. 
normalt planförfarande och har varit föremål för samråd under tiden 2015-
08-21–2015-09-14 samt granskning under tiden 2016-08-22 - 2016-09-13. 
 
Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 
statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 
Efter granskningsskedet har de handlingar som är relevanta för ändamålet 
justerats och uppdaterats. De ändringar som utförts är dels nya 
utredningar avseende fladdermöss och skred, dels reviderad plankarta med 
tillhörande planbeskrivning samt utlåtande. Därutöver har Länsstyrelsen 
Västerbotten meddelat att de har tagit del av bifogade handlingar och 
inventeringar inklusive den nya inventeringen av fladdermöss från 2018.  
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att artskyddsdispens 
inte kan anses krävas för genomförande av rubricerad detaljplan. 
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Detaljplanen förs till kommunfullmäktige då den är av principiell betydelse 
och av stort allmänt intresse.  

Beslutsunderlag 
Plankarta, augusti 2016, rev. september 2019  
Planbeskrivning, augusti 2016, rev. september 2019  
Utlåtande, september 2019  
Samrådsredogörelse augusti 2016  
MKB, antagandehandling. september 2019  
Dagvattenutredning för område vid Västra Brinkvägen, 2015-04-20  
Trafikutredning för detaljplaner, Väst på stan, 2015-06-12  
Stabilitetsutredning PM beräkningar/Geoteknik, 2014-11-07, rev 2017-02-
24  
Bullerutredning (Kvarnvägen resp. Västra Brinkvägen) - 2015-05-20  
Skuggstudie – 2016-08-18  
Naturinventering av Umeå 2:1 och Brinken 1  
Fladdermusinventering – översiktlig inventering av områdena Kvarnvägen, 
Brinkvägen och södra Ön – Naturvård 2014  
Inventering av fladdermöss vid Brinken och Bölesholmarna, Umeå kommun 
– 2016-12-13  
Landskapsanalys av fladdermusbiotoper i Umeå kommun – 2016-07-22  
Inventering av fladdermöss inför planerad detaljplan vid Brinken - Ecocom 
2018  
Redogörelse avseende 4 § Artskyddsförordningen, 2019-04-11  
Samråd om artskyddsdispens i samband med genomförande av detaljplan 
för Brinken, Umeå kommun - Länsstyrelsen Västerbotten 2019-06-20 
Grundvattenobservationer, 2014-12-04 
Byggnadsnämndens protokoll BN § 276, 2019-09-18   

Beredningsansvariga 
Daniel Lindström, övergripande planering 
 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Bore Sköld (V) – 

1) återremittering till kontoret, för att innan detaljplanen går vidare i 
processen avsätta Lundåkern (som idag är utpekad som 
bebyggelseområde) som natur- och parkområde. 

2) inte godkänna förslaget till detaljplan. 

Janet Ågren (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag  
 
 



Sida 27 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Planeringsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
Därefter ställer ordföranden bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
 
Reservation 
Bore Sköld (V) –  
Jag reserverar mig till förmån för egna yrkanden med motiveringen: 
Eftersom Umeå är en ung stad som växer finns det ständigt växande behov 
av bostäder, varav framförallt hyresrätter. Kommunen kan idag tyvärr 
endast styra vilken form av bostäder som byggs (hyreslägenheter, 
insatslägenheter osv.) där kommunen själv äger marken. 
Samtidigt måste vi balansera mellan att bebygga områden och spara 
naturområden. Om Västra Brinkvägen bebyggs så behöver detta intrång 
kompenseras. Enligt oss vore den naturliga kompensationen i detta läge att 
ta bort Lundåkern som område för framtida kvartersbebyggelse, och göra 
detta innan denna detaljplan går vidare i processen. Behovet av att spara 
gröna lungor runt om i hela Umeå finns även beskrivet i den av fullmäktige 
antagna översiktsplanen. För att mildra den miljöpåverkan som uttrycks i 
miljökonsekvensbeskrivningen, samt framtidssäkra tillräckliga grön- och 
naturområden i denna delen av staden behöver Lundåkern bevaras. Att 
freda Lundåkern skulle även kompensera för det intrång i villkoren för djur- 
och växtarter som nu kommer göras på Västra Brinkvägen. Vi i 
Vänsterpartiet har i många år försökt få med oss andra partier på att spara 
Lundåkern. Tyvärr har vi inte fått stöd från några andra partiet för våra 
tidigare förslag, eller i arbetet med den här frågan. Om det nu finns en vilja 
från andra partier att bevara Lundåkern är vi såklart tacksamma, och 
hoppas att vi kan hitta en bra gemensam lösning där, men för oss är det 
viktigt att detta slås fast innan denna detaljplan går vidare." 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 
Bore Sköld (V) – 

1) återremittering till kontoret, för att innan detaljplanen går vidare i 
processen avsätta Lundåkern (som idag är utpekad som 
bebyggelseområde) som natur- och parkområde. 

2) inte godkänna förslaget till detaljplan. 
Nils Seye Larsen (MP) – enligt miljöpartiets yrkanden i byggnadsnämnden 

1) återremiss 
2) avslag 
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Mikael Berglund (S) – bifall till planeringsutskottets förslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter ställer ordföranden bifall mot avslag till planeringsutskottets 
förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget och föreslår därmed 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
 
Reservation 
Bore Sköld (V) – se planeringsutskottets beslutsordning 
Nils Seye Larsen (MP) - enligt miljöpartiets reservation i byggnadsnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Sökande 

Länsstyrelsen  

De med kvarstående synpunkter  

Vatten och Avfallskompetens i Norr (Vakin) 
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§ 179 

Diarienr: KS-2019/00266 

Redovisning av motioner 2019:2 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen av motioner 2019:2  

Ärendebeskrivning 

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

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

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

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. I 

arbetsordning för kommunfullmäktige i Umeå kommun har bland annat 

bestämts att kommunstyrelsen två gånger per år till fullmäktige redovisar 

de motioner vilkas beredning inte är färdig (oktober och april).  

 

Nedan presenteras statistik över motionernas beredning åren 2015-2019. 

167 av 217 motioner (77 %) har hanterats och beslutats om i 

kommunfullmäktige. Motsvarande siffra vid förra redovisningen i april 

2019 var 75 %. Det återstår i skrivande stund 45 motioner (21 %), av dessa 

är 10 klara, av handläggare eller berörda nämnder, för behandling i något 

av kommunstyrelsens tre utskott för vidare färd i beslutsgången via 

kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 

 

Tabell. Sammanställning av beslutade och återstående motioner  
År  Inkomna 

motioner  
Beslut i KF  Kvar  Återtagen  

2015  53  47  3  1  
2016  40  34  3  3  
2017  50  45  5  0  
2018  51  37  15  1  
2019  23    4 19  0  
Summa 
Procent 

217 
  

167 
77 %  

45  
21 % 

5  
2 % 
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Beslutsunderlag 

Redovisning av motioner 2019, delrapport 2. 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsen förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare   
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