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Beslutande 
Hans Lindberg (S), ordförande 

Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande 

Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande 

Moa Brydsten (S) 

Tomas Wennström (S) 

Carin Nilsson (S) 

Lena Andersson (M) 

Gunilla Berglund (M) 

Ellen Ström (V) 

Bore Sköld (V) 

Robert Axebro (C), tjänstgörande ersättare för Mattias Larsson (C) 

Anders Norqvist (L), tjänstgörande ersättare för Peder Westerberg (L) 

Nils Seye Larsen (MP) 

Lars Forsgren (SD) 

Veronica Kerr (KD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mikael Berglund (S) 

Lena Karlsson Engman (S) 

Elmer Eriksson (M) 

Marianne Löfstedt (M) 

Igor Hell (M) 

Åsa Bäckström (V) 

Jan-Olov Carlsson (V) 

Maja Westling (C) 

Petter Nilsson (SD) 

 

Kommunrevisionen § 178 

Ewa Miller (M) ordförande 

Per-Erik Evaldsson, vice ordförande 

Ulla-Britt Lindholm (S) 

Eva Arvidsson (V) 

Marie Sandström-Öhberg (C) 

Anders Rålin (MP) 

Forts nästa sida 
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Tjänstepersoner 

Jörgen Aronsson, vd Dåva DAC §§ 178-179 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Petter Fritzén, E&Y 

Max Stenman, E&Y 

Annika Myrén, övergripande planering 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 178 
Diarienr: KS-2022/00583 

Revisionsdialog, grundläggande granskning  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av dialogen. 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i kommunrevisionens grundläggande granskning av 

kommunstyrelsen genomförs årliga dialoger mellan kommunrevisionen och 

kommunstyrelsen.  

 

Inför dialogen den 15 nov har kommunrevisionen överlämnat 

nedanstående generella och specifika diskussionsfrågor.  

 

Generella diskussionsfrågor 

• Hur upplever ni att nämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning 
utvecklats under mandatperioden? 

• Vilka har varit de främsta utmaningarna med att arbeta mot 
fullmäktiges inriktningsmål under mandatperioden? 

• Hur upplever ni att nämndens interna kontroll har utvecklats under 
mandatperioden? 

• Hur upplever ni att revisionens arbete bedrivits under 
mandatperioden?  

 

Specifika diskussionsfrågor 

• Hur har pågående omvärldsfaktorer (kriget i Ukraina, 
råvarufördyringar, elpriser etc.) påverkat kommunens verksamheter? 

• Hur har styrelsen utvärderat arbetet i gemensamma nämnder? Är det 
en effektiv samarbetsform? Vad visar utvärderingen – ekonomiskt, 
organisatoriskt etc.?   

• Hur sker samordning inom kommunen vad gäller markanvisning utifrån 
planeringsutskottets ansvar, exempelvis runt Arboretum i Baggböle?  

• Hur säkerställer KS som anställande myndighet en god 
kompetensförsörjning i kommunens verksamheter?  
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Utöver ovanstående diskussionsfrågor vill kommunrevisionen även lyfta 

resultatet av den enkät revisionen genomfört bland kommunstyrelsens 

ledamöter och ersättare.  

Underlag 

Sammanställning av kommunrevisionens enkät till KS 2022 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 
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§ 179 
Diarienr: KS-2022/00047 

Bolagsinformation: Dåva Deponi och Avfallscenter 

(DAC) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds 

verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 

verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 

utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. 

 

Dåva DACs information lämnas av vd Jörgen Aronsson. 

Beslutsunderlag 

Bolagsinformation 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 
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§ 180 
Diarienr: KS-2022/00254 

Stadsdirektören informerar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

Stadsdirektör Margaretha Alfredsson lämnar information. 
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§ 181 
Diarienr: KS-2022/00856 

Svar på underrättelse från Finland enl. 

Esbokonventionen art 3, OWF projektet "Laine" 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att svara på underrättelsen i enlighet med tjänsteskrivelsen 

Ärendebeskrivning 

Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om planer på en 

havsbaserad vindkraftspark i Finlands ekonomiska zon, cirka 35 kilometer 

väster om Jakobstad, Finland. 

 

Umeå kommun bereds nu tillfälle att lämna synpunkter på om det 

planerade vindkraftsprojektet kan antas medföra betydande 

miljökonsekvenser för Sverige och om Sverige i så fall bör delta i processen 

med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt lämna 

synpunkter på de potentiella gränsöverskridande effekter som projektet 

kan antas medföra. Naturvårdsverket önskar synpunkter från svenska 

myndigheter, organisationer och allmänhet för att samlat kunna svara 

Finland senast den 28 november 2022. 

 

Sammanfattning av projektet 

Bolaget, OX2 Finland Oy, planerar för en havsbaserad vindkraftspark kallad 

”Laine” ca 30 kilometer väster om den finska staden Jakobstad i finsk 

ekonomisk zon. Den närmaste ön på svenska sidan är ögruppen Holmöarna 

cirka 30 kilometer väster om projektområdet, där även den närmaste 

bebyggelsen ligger. Det är cirka 40 kilometer till Sveriges kust från 

projektområdet. Parkens planerade område är ca 450 km2 stort och 

djupförhållandena i området varierar mellan 18 till 70 meter. 

 

Projektområdet överlappar med ett annat vindkraftsprojekt Finland 

underrättat Sverige om, ”Reimari”, och konkurrerar därför om samma 



Sida 9 av 82 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-11-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

område. Båda parkerna kommer således inte att uppföras om tillstånd till 

någon av dem ges. 

 

Projektets alternativ VE1 omfattar 150 vindkraftverk med maximal höjd om 

270–370 meter med en effekt på verken mellan 15–25 MW. Parken 

planeras ha en årsproduktion om 11 TWh. Projektet granskar dessutom 

möjligheten att producera väte. Projektet omfattar därför även 

vätgasledningar från projektområdet till fastlandet i Finland. 

Bolaget har nu tagit fram ett MKB-program för projektet som innehåller 

grundläggande information om projektet, dess alternativ, teknisk 

beskrivning, tidsplan, deltagandeplan, nulägesbeskrivning samt en plan för 

vilka konsekvenser som ska bedömas och föreslagna metoder. MKB-

programmet finns som bilaga.  

 

Umeå kommuns synpunkter 

Umeå kommun förutsätter att Naturvårdverket, genom Sjöfartsverket och 

Havs- och vattenmyndigheten, säkerställer att projektet inte påverkar 

intressen i Havsplanen för Bottniska viken negativt, särskilt de sjöfartsleder 

som finns i närheten av området. Projektet bedöms inte påverka 

sjöfartstrafiken mellan Umeå och Vasa då lokaliseringen inte sammanfaller 

med detta intresse. Däremot bör planerna på en framtida fast förbindelse 

över kvarken beaktas i den mening att den skapar potentialer för en 

gemensam innovativ plattform där vinster kan uppnås genom att 

exempelvis samförbinda teknisk infrastruktur såsom el- och gasledningar 

kopplat till verksamhetsområdet. Se Kvarkenrådets projektsida om en fast 

förbindelse över Kvarken: 

 https://www.kvarken.org/projekt/fast-forbindelse/   

 

Potentiella gränsöverskridande effekter som bör inkluderas i MKB är 

påverkan på migrerande fåglar och fladdermöss. Havsbaserade 

vindkraftverk kan ha stora negativa effekter för både fåglar och 

fladdermöss som flyttar över Bottniska viken, därför ska detta utredas i 

MKB. För att utveckla kunskapsbasen bör vindkraftsverkens påverkan på 

fåglar och fladdermöss följas upp, detta kan med fördel göras i samverkan 

mellan Sverige och Finland.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kvarken.org%2Fprojekt%2Ffast-forbindelse%2F&data=05%7C01%7Canna.holmstedt%40umea.se%7Cca142c73ccbf441aa3d708dac238f771%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C638035847165966669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HuWT%2BhpH8StNbmzdyiKqHRNslvtv6BZizBZjtgUJsG0%3D&reserved=0
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Som underlag kan dessa rapporter användas. Interreg projektet Kvarken 

Flada har visat på båda kustområdenas betydelse och migrerande 

fladdermöss över Bottniska viken: 

http://files.builder.misssite.com/98/25/9825f3aa-e3e0-4661-b43b-

dab5846d85c1.pdf. 

Samt en sammanställning av viktiga havspassager för fågelmigration:   

https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-

fakultetstillhorighet/arktiskt-centrum-vid-umea-universitet/arctic-

publications/hansson_flaskhalsar_190109.pdf 

 

Umeå kommun har inte möjlighet att bedöma i vilken utsträckning Sverige 

bör vara delaktiga i MKB-processen.  

Beslutsunderlag 

Underrättelse enl Esbo OWF Laine Finland 

Anmälan enligt Esbokonventionen 

Bilaga 1 MKB-program 

Beredningsansvariga 

Hanna Jonsson, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning  

Vid ärendets handläggning föreslår Hans Lindberg (S) en redaktionell 

ändring i texten att projektet bör beakta framtida planer på en fast 

förbindelse över Kvarken samt att bifoga en länk till den förstudie som 

gjorts av Kvarkenrådet. Se kursiv text i yttrandet. 

 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen med redaktionell ändring 

enligt ovan. 

Beslutet ska skickas till 
Naturvårdsverket (se instruktioner i Underrättelsen) 

   
 

 

 

 

http://files.builder.misssite.com/98/25/9825f3aa-e3e0-4661-b43b-dab5846d85c1.pdf
http://files.builder.misssite.com/98/25/9825f3aa-e3e0-4661-b43b-dab5846d85c1.pdf
https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-fakultetstillhorighet/arktiskt-centrum-vid-umea-universitet/arctic-publications/hansson_flaskhalsar_190109.pdf
https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-fakultetstillhorighet/arktiskt-centrum-vid-umea-universitet/arctic-publications/hansson_flaskhalsar_190109.pdf
https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-fakultetstillhorighet/arktiskt-centrum-vid-umea-universitet/arctic-publications/hansson_flaskhalsar_190109.pdf
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§ 182 

Diarienr: KS-2022/00904 

Svar på underrättelse från Finland enl. 

Esbokonventionen art 3, OWF projektet "Reimari" 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att svara på underrättelsen i enlighet med tjänsteskrivelsen 

Ärendebeskrivning 

Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om planer på en 

havsbaserad vindkraftspark i Finlands ekonomiska zon, cirka 35 kilometer 

väster om Jakobstad, Finland. 

 

Umeå kommun bereds nu tillfälle att lämna synpunkter på om det 

planerade vindkraftsprojektet kan antas medföra betydande 

miljökonsekvenser för Sverige och om Sverige i så fall bör delta i processen 

med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt lämna 

synpunkter på de potentiella gränsöverskridande effekter som projektet 

kan antas medföra. Naturvårdsverket önskar synpunkter från svenska 

myndigheter, organisationer och allmänhet för att samlat kunna svara 

Finland senast den 16 december 2022. 

 

Sammanfattning av projektet 

Bolaget, Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, planerar 

vindkraftsparken Reimari med upp till 120 vindkraftverk. Kraftverkens 

totalhöjd är högst 390 meter och högsta effekten per kraftverk ca 30 

megawatt, vilket ger en maximal planerad total effekt på cirka 3,6 gigawatt. 

Projektområdets yta är ca 40 500 hektar. 

 

Projektområdet överlappar med ett tidigare vindkraftsprojekt Finland 

underrättat Sverige om, ”Laine” och konkurrerar därför om samma 

område. Båda parkerna kommer således inte att uppföras om tillstånd till 

någon av dem ges. 
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Gränsen till Sveriges ekonomiska zon ligger närmast i projektområdets 

södra kant på cirka 5 kilometers avstånd i väster. Den närmaste ön på 

svenska sidan är ögruppen Holmöarna cirka 30 kilometer väster om 

projektområdet. Det är cirka 40 kilometer till Sveriges kust från 

projektområdet. 

 

Bolaget har nu tagit fram ett MKB-program för projektet som innehåller 

grundläggande information om projektet, dess alternativ, teknisk 

beskrivning, tidsplan, deltagandeplan, nulägesbeskrivning samt en plan för 

vilka konsekvenser som ska bedömas och föreslagna metoder. MKB-

programmet finns i bilaga. 

 

Umeå kommuns synpunkter 

Umeå kommun förutsätter att Naturvårdverket, genom Sjöfartsverket och 

Havs- och vattenmyndigheten, säkerställer att projektet inte påverkar 

intressen i Havsplanen för Bottniska viken negativt, särskilt de sjöfartsleder 

som finns i närheten av området. Projektet bedöms inte påverka 

sjöfartstrafiken mellan Umeå och Vasa då lokaliseringen inte sammanfaller 

med detta intresse. Däremot bör planerna på en framtida fast förbindelse 

över kvarken beaktas i den mening att den skapar potentialer för en 

gemensam innovativ plattform där vinster kan uppnås genom att 

exempelvis samförbinda teknisk infrastruktur såsom el- och gasledningar 

kopplat till verksamhetsområdet. Se Kvarkenrådets projektsida om en fast 

förbindelse över Kvarken:  

https://www.kvarken.org/projekt/fast-forbindelse/   

 

Potentiella gränsöverskridande effekter som bör inkluderas i MKB är 

påverkan på migrerande fåglar och fladdermöss. Havsbaserade 

vindkraftverk kan ha stora negativa effekter för både fåglar och 

fladdermöss som flyttar över Bottniska viken, därför ska detta utredas i 

MKB. För att utveckla kunskapsbasen bör vindkraftsverkens påverkan på 

fåglar och fladdermöss följas upp, detta kan med fördel göras i samverkan 

mellan Sverige och Finland.  

 

Som underlag kan dessa rapporter användas. Interreg projektet Kvarken 

Flada har visat på båda kustområdenas betydelse och migrerande 

fladdermöss över Bottniska viken: 

https://www.kvarken.org/projekt/fast-forbindelse/
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http://files.builder.misssite.com/98/25/9825f3aa-e3e0-4661-b43b-

dab5846d85c1.pdf. 

Samt en sammanställning av viktiga havspassager för fågelmigration:   

https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-

fakultetstillhorighet/arktiskt-centrum-vid-umea-universitet/arctic-

publications/hansson_flaskhalsar_190109.pdf 

 

Umeå kommun har inte möjlighet att bedöma i vilken utsträckning Sverige 

bör vara delaktiga i MKB-processen.  

Beslutsunderlag 

Underrättelse från Finland enl Esbo OWF Reimari 

Bilaga 1 MKB-program (VN_27614_2022-YM-2…) 

Beredningsansvariga 

Hanna Jonsson, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning  

Vid ärendets handläggning föreslår Hans Lindberg (S) en redaktionell 

ändring i texten att projektet bör beakta framtida planer på en fast 

förbindelse över Kvarken samt att bifoga en länk till den förstudie som 

gjorts av Kvarkenrådet. Se kursiv text i yttrandet. 

 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag med redaktionell 

ändring enligt ovan. 

Beslutet ska skickas till 
Naturvårdsverket (se instruktioner i Underrättelsen) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.builder.misssite.com/98/25/9825f3aa-e3e0-4661-b43b-dab5846d85c1.pdf
http://files.builder.misssite.com/98/25/9825f3aa-e3e0-4661-b43b-dab5846d85c1.pdf
https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-fakultetstillhorighet/arktiskt-centrum-vid-umea-universitet/arctic-publications/hansson_flaskhalsar_190109.pdf
https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-fakultetstillhorighet/arktiskt-centrum-vid-umea-universitet/arctic-publications/hansson_flaskhalsar_190109.pdf
https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-fakultetstillhorighet/arktiskt-centrum-vid-umea-universitet/arctic-publications/hansson_flaskhalsar_190109.pdf
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§ 183 

Diarienr: KS-2022/00352 

Yttrande över revisionsgranskning av 

avtalsförvaltning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har EY granskat 

kommunens arbete med avtalsförvaltning. Kommunsrevisonens 

sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda 

nämnder inte har säkerställt en ändamålsenlig avtalsförvaltning med 

tillräcklig intern kontroll av kommunens ingångna avtal. 

 

Kommunrevisionen ser positivt på att kommunstyrelsen påbörjat 

processen med att förstärka och förbättra sin avtalsförvaltning, bland 

annat genom rekrytering av hållbarhetstrateger, utveckling av verktyg för 

spendanalys och en ny avtalsdatabas.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar kommunrevisionen 

kommunstyrelsen att: 

• Utveckla och skyndsamt implementera konkreta och styrande 
rutiner för avtalsförvaltningen, som utgår från 
Upphandlingsmyndighetens rekommendationer. 

• Säkerställa en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning i 
avtalsförvaltningen, utifrån principen att ansvar och mandat bör 
följas åt. 

• Säkerställa att verksamheterna har effektiva verktyg och stöd i 
avtalsuppföljning och kontroll. 

• Säkerställa att avtal omfattar mätbara krav, särskilt avseende 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt andra 
horisontella frågor. 

• Genomföra utbildningsinsatser kopplat till avtalsförvaltning. 
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• Säkerställa former för samstämmighet mellan Upphandlingsbyrån 
och berörda verksamheter vad gäller tillämpning av avtalsenliga 
sanktioner när leverantörer avviker från avtal.  
 

Förvaltningens förslag till yttrande 

Som revisionen påtalar i den nyligt genomförda granskningen av 

kommunens inköps och upphandlingsprocess så delar 

Upphandlingsmyndigheten in upphandlingsprocessen i tre faser; 

förberedelse, genomförande av upphandlingen och realisering av avtalet. 

Alla tre faser är viktiga och samspelar genom att det som sker i en fas 

påverkar vad som är möjligt i nästa fas.  

 

Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens bedömning att det är av hög 

vikt att säkerställa en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning. Att i en 

sådan roll- och ansvarsfördelning särskilja roller och ansvar enbart relaterat 

till delprocessen avtalsförvaltning (eg realisering av avtal) bedöms dock 

varken vara ändamålsenligt eller möjligt. Detta då en välfungerande 

avtalsförvaltning förutsätter en ändamålsenlig och korrekt ansvars- och 

rollfördelning i upphandlingsprocessen som helhet. Ansvars- och 

rollfördelning avseende avtalsförvaltning bör därför utformas så att den 

ligger i linje med ansvars- och rollfördelning för upphandlingsprocessen 

som helhet.   

 

Motsvarande gäller även riktlinjer och krav på avtalsförvaltningens 

utformning. Sådana riktlinjer och krav bör även de utformas så att de följer 

och ligger i linje med riktlinjer och krav för upphandlingsarbetet som 

helhet.     

 

Att som revisionen rekommenderar skyndsamt implementera konkreta och 

styrande rutiner, säkerställa att verksamheterna har effektiva verktyg samt 

genomföra utbildningsinsatser förutsätter att roll- och ansvarsfördelning 

samt övriga krav på utformning av kommunens upphandlingsprocess som 

helhet är tydliga och ändamålsenliga. Något revisionen i nyligen genomförd 

granskning av kommunens inköps- och upphandlingsprocess nogsamt 

påtalat inte är fallet. Utveckling, implementering och utbildning i rutiner för 

avtalsutformning, avtalshantering och avtalsuppföljning bör ske när roll- 
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och ansvarsfördelning, riktlinjer och krav avseende kommunens 

upphandlingsprocess som helhet är tydliggjorda.  

 

Kommunstyrelsen har som revisionen påtalar i uppdrag att under 2023 

revidera kommunens policy och riktlinjer för upphandling och inköp. Sagda 

styrdokument är kritiska för att uppnå en tydlig roll- och ansvarsfördelning 

samt tydliga krav och riktlinjer för hur upphandlingsarbete (inkl 

avtalsförvaltning) ska bedrivas i kommunen och hur styrning, kontroll och 

uppföljning av området ska ske.   

 

Kommunrevisionens granskning och rekommendationer kommer därför 

utgöra viktiga utgångspunkter i kommande revidering av Umeå kommuns 

policy och riktlinje för upphandling och inköp samt i det efterföljande 

implementerings- och utbildningsarbetet.  

Beslutsunderlag 

Granskning av kommunens avtalsförvaltning 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen   
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§ 184 
Diarienr: KS-2022/00353 

Yttrande över revisionsgranskning inköp och 

upphandling 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till yttrande 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har EY granskat 

kommunens inköps- och upphandlingsprocess. Den sammanfattande 

bedömningen är att kommunstyrelsen och tekniska nämnden inte har 

säkerställt en ändamålsenlig upphandlings- och inköpsprocess. 

Bedömningen grundar sig i att den interna kontrollen brister i ett antal 

väsentliga avseenden;  

- otydlighet i roll- och ansvarsfördelning,  
- diskrepans mellan styrande dokument och praktiskt arbete 
- brist på centrala kontroller samt svårigheter i nuvarande system att 

inhämta korrekt data för analys och uppföljning.  
 

Revisionen noterar dock att det pågår ett arbete inom kommunen för att 

tydliggöra både styrning och möjlighet till kontroller, vilket revisionen ser 

positivt på. 

 

Utifrån granskningen lämnar kommunrevisionen följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Prioritera revidering av styrdokument avseende inköp och 
upphandling 

• Tydliggör den strategiska styrningen avseende upphandlingsfrågor 
utifrån ett koncernperspektiv, för att tillse den helhetssyn och 
effektivitet som uttalas i inköps- och upphandlingspolicyn. 

• Tydliggör roll- och ansvarsfördelning avseende 
kommunövergripande och 
nämndspecifika upphandlingsbehov, beslut och -processer, 

inklusive delegation 
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• Stärk kontroll och uppföljning avseende kommunens totala inköp, 
för att kunna identifiera och vidta åtgärder rörande otillåtna 
köpbeteenden i organisationen. 
 

Kommunrevisionen lämnar följande rekommendationer till 

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder: 

• Säkerställ rutiner för att all upphandling och inköp sker i enlighet 
med 
upphandlingslagstiftning samt kommunens styrdokument. 

 

Förvaltningens förslag till yttrande 

Kommunrevisionens granskning påtalar och bekräftar ett antal sedan 

tidigare identifierade brister i kommunens hantering av upphandling och 

inköp.  

 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till samtliga rekommendationer och 

särskilt revisionens rekommendation att prioritera revidering av befintliga 

styrdokument inom upphandlings- och inköpsområdet. Detta då sagda 

styrdokument är kritiska för att uppnå en tydlig roll- och ansvarsfördelning 

samt tydliga krav och riktlinjer för hur upphandlings- och inköpsarbete ska 

bedrivas i kommunen och hur styrning, kontroll och uppföljning av 

området ska ske. Kommunrevisionens granskning och rekommendationer 

kommer därför utgöra en viktig utgångspunkt i den revidering av Umeå 

kommuns policy och riktlinjer för upphandling och inköp som på uppdrag 

av kommunfullmäktige ska genomföras under 2023.    

Beslutsunderlag 

Granskning av kommunens inköps- och upphandlingsprocess 

Beredningsansvarig 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen   
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§ 185 

Diarienr: KS-2021/01163 

Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna 

januari-augusti 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna sammanställd deluppföljning av KS uppsiktsplikt över 

kommunens nämnder för perioden januari-augusti 2022.  

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt sker dels genom att kommunens nämnder 

på anvisning från kommunstyrelsen upprättar och överlämnar underlag, 

dels fortlöpande vid väsentliga händelser och/eller avvikelser.  

 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att tillse att nämnderna 

upprättar en verksamhetsplan och följer upp denna samt inlämnar 

uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige inför sammanställande av 

förenklad rapport för perioden januari till april och delårsrapport för 

perioden januari till augusti.  

 

I uppsiktsplikten ingår också att tillse att det finns en god intern styrning 

och kontroll i hela kommunen. Det senare regleras dels i kommunallagen, 

dels i den av kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för Intern styrning 

och kontroll. Nämnderna har enligt kommunallagen det yttersta ansvaret 

inom sitt verksamhetsområde att se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att den fungerar på ett betryggande sätt. 

 

Samtliga nämnder har för 2022 upprättat en verksamhetsplan eller 

beslutat om mål för året. De har rapporterat uppföljning till 

kommunfullmäktige för perioderna januari till april och januari till augusti 

2022.  
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Tre nämnder har informerat näringslivs- och arbetsutskottet med 

anledning av prognosticerat underskott.  

 

Inom ramen för internkontrollarbetet har alla nämnder upprättat 

kontrollområden, en riskanalys och en internkontrollplan för 2022. 

Nämnderna har godkänt och rapporterat uppföljning av internkontrollplan 

för perioden januari till april samt januari till augusti.  

 

En gemensam nämnd har inte rapporterat uppföljning av 

internkontrollplanen under året.   

Beslutsunderlag 

Sammanställning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder jan-aug 

2022. 

Beredningsansvarig 

Lina Renfors 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen   
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§ 186 
Diarienr: KS-2022/00895 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att fastställa Verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2023  
 
att fastställa Fördelning av kommunstyrelsens budgetram för 2023. 
  

Ärendebeskrivning  
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 har upparbetats i 

Stadsdirektörens ledningsgrupp, samråd har skett vid KSNAU:s 

sammanträde den 25 okt 2022. Förslaget utgår från kommunstyrelsens 

reglemente och grunduppdrag samt de   mål, tilläggsuppdrag och den 

budgetram kommunfullmäktige fastställt för kommunstyrelsen inför 2023.  

 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023  
Bilaga - Fördelning av kommunstyrelsens budgetram för 2023 
Bilaga - Utmaningar och möjligheter i 3–5 års perspektiv  
  

Beredningsansvariga  
Dan Gideonsson  

Urban Blomdahl 

Camilla Högdahl 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
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§ 187 
Diarienr: KS-2022/00850 

Förslag till investeringsprocess och 

investeringsunderlag för 2023-2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillfälligt göra avsteg från fastställd investeringsprocess med ett 

modellberäknat förslag på investeringsramar för nämnderna. 

 

att fastställa underlag för nämndernas förslag till reviderad 

investeringsbudget 2023, förslag på investeringsbudget 2024 och plan för 

2025–2027, enligt bilaga 1. 

 

att ge nämnderna i uppdrag att upprätta förslag till reviderad 

investeringsbudget 2023, förslag på investeringsbudget 2024 respektive 

plan för 2025–2027 utifrån en bedömning om genomförbarhet med 

hänsyn taget till förskjutningar i investeringar 2020–2022. 

 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att avlämna yttrande över 

nämndernas sammanställda förslag till investeringsplan. 

 

att investeringarna i kraftverksamheten ska budgeteras enligt underlag 

från Vattenfall. 

 

att fastställa anvisningar för nämndernas yttranden enligt bilaga 2. 

 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram 

tillämpningsanvisningar för nämndernas yttrande. 

 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en reviderad 

budget/plan för 2023–2027 för mark- och exploatering. 
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Ärendebeskrivning 

Kommunens investeringsutfall har under 2020–2022 varit betydligt lägre 

än utfallet tidigare år, och betydligt lägre än budgeterat. Detta är en trend i 

Sveriges kommuner enligt Kommuninvests rapport Den kommunala 

låneskulden 2022 som presenterades 22 september 2022. Orsakerna är 

dels kopplade till pandemin och dess efterverkningar, dels till 

överklagandeprocesser och en väldigt het marknad i norr. Med anledning 

av detta beslutade kommunstyrelsen 2022-04-12 att ge 

stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 

investeringarna utifrån de förseningar som uppstått under pandemin och 

återkomma med förslag på hantering inför 2023 års budget- och 

investeringsprocess för budgetåret 2024.  

 

Översynen har visat att det är främst inom fastighetsinvesteringar – 

nybyggnation som förskjutningarna har uppstått. När det gäller 

reinvesteringar och årligen återkommande ramanslag har 

genomförandegraden varit fortsatt hög under pandemin. Som en 

konsekvens av detta föreslås ett tillfälligt avsteg från ordinarie process 

genom att inte tillföra nya medel för nya projekt samt att även revidera 

2023 års investeringsbudget utifrån de förseningar/förskjutningar som 

uppstått under perioden 2020–2022. Ytterligare ett avsteg från processen 

är att möjligheten att lämna förslag på två projekt utöver föreslagen ram 

tas bort. Om behov av nya verksamhets- och tidskritiska projekt finns, får 

dessa beskrivas i nämndens yttrande.  

 

Förslaget innebär att kommunfullmäktige i juni fastställer en 

investeringsbudget för 2023 och 2024 samt plan för 2025–2027 inklusive 

kvarvarande medel från 2022 enligt de riktlinjer som finns för 

ombudgeteringar. Fullmäktige kommer således inte att fatta beslut om 

ombudgeteringar av investeringsmedel från 2022 till kommande år i 

samband med årsbokslut för 2022 utan dessa medel får ingå i beslutet om 

reviderad investeringsbudget/plan för 2023–2027 i juni 2023. 

 

Tillvägagångssätt vid framtagande av investeringsunderlag för 

nämndernas yttranden 

Förslaget på investeringsunderlag 2023–2027 för nämndernas yttrande 

utgår från följande:  
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− Beslutad investeringsbudget 2023 och plan för 2024–2026 enligt 

beslut i Kommunfullmäktige 2022-06-20. 

− Prognos från nämnder per sista augusti på kvarvarande medel från 

2022 på projekt som enligt Riktlinjer för budget- och 

investeringsprocess kan ombudgeteras till kommande år.  (Detta 

kommer att uppdateras till faktiskt utfall innan sammanställning av 

slutligt underlag till partipolitisk beredning). 

− Medel för redan beviljade projekt som sträcker sig utanför 

planeringsperioden i beslutet för budget/plan 2023–2026 – med 

avseende på 2027.  

− Medel för kontinuerliga ramanslag, reinvesteringar och medel för 

övriga årligen återkommande ramanslag, har medtagits på 2027 

med samma belopp som planen för 2026 i senaste 

Kommunfullmäktigebeslutet. 

 

Observera att 2023 inkluderas i förslag till investeringsunderlag med 

anledning av att revidering av investeringsramarna även kommer innefatta 

innevarande/pågående år.  

Förslaget innebär en investeringsplan för 2023–2027 med i genomsnitt 1 

137 mnkr/år. Fastighetsinvesteringar finns i investeringsunderlaget under 

respektive facknämnd. 

Förslag till investeringsunderlag per nämnd (tkr) 

Nämnd Investeringsunderlag 
 2023–2027 

Brand- och räddningsnämnden 278 966 

Byggnadsnämnden 2 138 

Fritidsnämnden 104 396 

För- och grundskolenämnden 1 595 923 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

538 359 

Individ- och familjenämnden 456 647 

Kommunstyrelsen 298 371 

Kulturnämnden 30 948 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 283 

Tekniska nämnden 2 015 287 

Valnämnden 1 000 

Äldrenämnden 362 447 

Summa 5 685 764 
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Förslag till investeringsunderlag per delområde inom tekniska nämnden 

(tkr) 

Delområde 
Investeringsunderlag 

2023–2027 

Fastigheter 709 970 

Gator och 
vägar 958 905 

Parker 71 414 

IT 246 626 

Övriga 28 372 

Summa TN 2 015 287 
 

Underlaget återfinns i bilaga 1: Förslag till investeringsunderlag 2023–2027 

per år, totalt, per nämnd och delområden. 

Mark- och exploatering 

I samband med kommunstyrelsens yttrande över investeringar ska ett 

förslag till reviderad budget/plan för 2023–2027 för mark- och exploatering 

ingå. 

Investeringar i kraftverksamheten  

Kommunen äger ca 25 procent av Stornorrfors vattenkraftverk. 

Huvudägare är Vattenfall som äger resterande del. Utifrån sin roll som 

majoritetsägare styr Vattenfall de investeringar som ska göras, och Umeå 

kommun bekostar sin andel av dessa. Därför föreslås att budget för 

kraftinvesteringarna läggs in i förslaget på investeringsbudget/plan för 

kommunstyrelsen i enlighet med de underlag som Vattenfall 

tillhandahåller. De ska inte påverka omfattningen av övriga projekt inom 

kommunstyrelsens investeringsbudget/plan.  

Ekonomiska konsekvenser 

Med förslaget på investeringsunderlag uppgår investeringarna till 5 686 

mnkr för perioden 2023–2027. Utöver det tillkommer anläggningstillgångar 

från mark- och exploateringsverksamhet. Detta innebär i genomsnitt 1 137 

mnkr per år i investeringsbudget/plan exklusive mark- och exploatering, 

vilket är betydligt högre än den genomsnittliga investeringsnivån 2016–

2019 som uppgick till 850 mnkr/år. 

Investeringsunderlaget innebär tillsammans med ett överskottsmål på 1% 

en viktad genomsnittlig självfinansieringsgrad på 59% för perioden. Som 

jämförelse var självfinansieringsgraden 91% för perioden 2017–2021. 2020 
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och 2021 var exceptionella år med både låg investeringsvolym och hög 

resultatnivå med anledning av pandemin. Förslaget till totalt 

investeringsunderlag är således inte i linje med det finansiella målet att 

självfinansieringsgraden ska öka i förhållande till genomsnittet de senaste 

fem åren. Även om man jämför med perioden 2017–2019 uppfylls inte det 

finansiella målet, då den genomsnittliga självfinansieringsgraden var 63% 

under 2017–2019. För att målet ska kunna uppfyllas, krävs att ca 2 100 

mnkr förskjuts till efter planeringsperioden. Om målet skulle ställas i 

förhållande till perioden 2017–2019, krävs att ca 500 mnkr förskjuts till 

efter planeringsperioden. 

I dessa beräkningar ingår inte eventuella resultateffekter från mark- och 

exploateringsverksamheten, i enlighet med det finansiella målet. 

Ovanstående beräkningar bygger på den skatteunderlagsprognos som 

kommunfullmäktiges budgetbeslut 2022-06-20 för åren 2023–2026 baseras 

på samt att nämnder och styrelse förbrukar medel enligt tilldelad 

ekonomisk ram. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till investeringsunderlag 2023–2027 per år, totalt, per 

nämnd och delområden. 

Bilaga 2. Anvisningar för nämndernas förslag till investeringar 2023–2027. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Blomdal, budgetchef 

Simon Dahlgren, controller 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 188 

Diarienr: KS-2022/00682 

Riktlinjer för strategisk användning av 

personuppgifter i sociala medier 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa riktlinjer för publicering av strategiskt utvalda 

personuppgifter i Umeå kommuns sociala medier enligt bilaga för att 

möjliggöra ett ändamålsenligt arbete för att möta kommunens 

intressenter och inkluderar medveten hantering av personuppgifter i 

sociala medier vid valda tillfällen.  

 

att beslutet är vägledande för samtliga nämnder och verksamheter inom 

Umeå kommun.  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun valde 2019 en restriktiv linje gällande publicering av 

personuppgifter i sociala medier. Valet låg, och ligger, i linje med gällande 

lagstiftning. Tillämpning av lagen försvårade och begränsade samtidigt vårt 

kommunikationsarbete. Tiden är mogen för att utvärdera, ompröva och 

utveckla tidigare beslut och arbetssätt.  

 

För att ta detta steg måste ett beslut fattas i kommunstyrelsen gällande 

personuppgiftsbehandlingar och publicering i sociala medier. Ett beslut 

innebär att vi medvetet väljer att bryta mot gällande lagstiftning (GDPR) vid 

vissa publiceringar i sociala medier – främst bilddrivna sociala medier.  

 

Förslaget till förändring ligger i linje med hur flera andra myndigheter, 

regioner och kommuner i Sverige, Norden och inom EU agerar idag. Ett nytt 

beslutet möjliggör att vi med tydliga principer och ramverk utvecklar våra 

arbetssätt utifrån givna förutsättningar samt riskaptit. Självklart ska vi 

verka för, och skapa utrymme till, att jobba riskminimerande, ansvarsfullt 

med fokus på vårt gemensamma uppdrag. I Umeå och för Umeå.  
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Detta gör att vi på ett mer ändamålsenligt sätt kan bidra till Umeå 

kommuns övergripande mål och utveckling.  

Inriktningen utvärderas kontinuerligt utifrån gällande lagstiftning och 

riskaptit i nära samverkan mellan kommunikationsdirektör och Umeå 

kommuns dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för strategisk användning av personuppgifter i sociala medier. 

Rättslig analys - Hantering av personuppgifter i sociala medier 2022-08-15. 

Beredningsansvariga 

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör 

Eric Lindström, kommunjurist 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna   
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§ 189 
Diarienr: KS-2022/00501 

Verksamhetsövergång säkerhetsenheten 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Umeå kommuns säkerhetsenhet from 2023-01-01 utgör en av 

kommunstyrelsens verksamheter och ingår i kommunstyrelsens 

planerings- och uppföljningsansvar 

 

att tillstyrka att ramjustering om 6 699 tkr genomförs från 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd till kommunstyrelsen med 

anledning av att säkerhetsenheten övergår till kommunstyrelsens ansvar 

 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar  
 
att bevilja att ramjustering om 6 699 tkr genomförs från Umeåregionens 

brand- och räddningsnämnd till kommunstyrelsen med anledning av att 

säkerhetsenheten övergår till kommunstyrelsens ansvar under 

förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker justeringen. 

Ärendebeskrivning 

Det förändrade omvärldsläget med säkerhetspolitiska hot, 

klimatförändringar, pandemi mm innebär att kommunens arbete med att 

förebygga och hantera kriser, vidmakthålla krisberedskap och 

krishanteringsförmåga, upprätthålla säkerhetsskydd och civilt försvar är 

högt prioriterat och bör få en tydligare angöringspunkt till 

kommunstyrelsen och ingå i kommunstyrelsens planerings- och 

uppföljningsansvar på samma sätt som kommunstyrelsens övriga 

verksamheter.  

 

Parallellt med det förändrade omvärldsläget ökar samtidigt lagkrav och 

krav från myndigheter gällande kommunens krisberedskap, säkerhetsskydd 

och civila försvar.  Ansvaret för säkerhetsskydd, krisberedskap och 

säkerhetsskydd åvilar enligt överenskommelser med staten och gällande 
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lagstiftning kommunstyrelsen i respektive kommun. Att fördela ansvar och 

mandat för dessa frågor till den för Umeå, Vindeln och Robertsfors 

kommuner gemensamma Brand- och räddningsnämnden (UBRN) bedöms 

därför inte lämpligt. Kommunfullmäktige förtydligade därför 20 juni 2022 

genom revidering av Reglemente för Umeå kommuns nämnder och styrelse 

att ansvar och mandat i frågor relaterat till krisberedskap, civilt försvar 

samt säkerhetsskydd ska fördelas till kommunstyrelsen from 2023-01-01. 

Kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott utgör genom personunion 

även krisledningsnämnd för Umeå kommun.    

 

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan tydliggjort ansvarsfrågan 

återstår nu att genomföra en verksamhetsövergång för säkerhetsenheten 

från nuvarande placering under Umeåregionens gemensamma brand- och 

räddningsnämnd (UBRN) till kommunstyrelsen samt en ramjustering där de 

medel som idag avsatts för Umeå kommuns arbete med civilt försvar, 

säkerhetsskydd och krisberedskap bör urskiljas från UBRN och förläggas till 

Kommunstyrelsen.    

 

Någon övrig organisatorisk eller geografisk förändring är ej nödvändig, 

detta då chef för säkerhetsenheten redan är underställd Stadsdirektör och 

säkerhetsenheten även framgent kommer att vara samlokaliserad med 

räddningstjänsten.  

 

Frågan har hanterats i UBRN verksamhetssamverkansgrupp (VSG) den 8 feb 

2022 samt i centrala samverkansgruppen (CSG) 3 feb 2022.  UBRN har ställt 

sig positiva till verksamhetsövergången (se bilagt protokoll från UBRN per 

16 mars 2022). Beräkning av ramjustering har skett i samråd med 

nämndsansvarig chef för UBRN. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - Förflyttning av Umeå kommuns säkerhetsenhet från 

Umeåregionens gemensamma Brand- och Räddningsnämnd till 

Kommunstyrelsen 

Bilaga 2 - Protokoll UBRN 16 mars 2022 

Beredningsansvariga 
Dan Gideonsson, Eva-Lena Fjällström, Erika Berg, Sofia Westin 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeåregionens gemensamma brand- och räddningsnämnd 
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§ 190 
Diarienr: KS-2022/00844 

Utökning av IT-investeringsram år 2023 avseende 

elevdatorer inom grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja tekniska nämnden en utökning av investeringsramen för IT-

utrustning till elever inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

ansvarsområde, för behov utifrån ökat antal elever, med 3 100 tkr 2023 

från kommunstyrelsens digitaliseringsreserv i investeringsbudget 2023. 

 

att bevilja tekniska nämnden en utökning av investeringsramen för IT-

utrustning till elever inom för-och grundskolans och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde, för prisökningar, med 1 300 

tkr respektive 870 tkr 2023 från medel till kommunstyrelsens förfogande i 

investeringsbudget 2023. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har beslutat föreslå en utökning av investeringsramen 

för IT-utrustning för elever inom för- och grundskolans respektive 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde, dels utifrån 

behov relaterat till ökat antal elever, dels utifrån prisökningar.  

 

Behov kopplat till antalet elever 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om att elever 

inom dess verksamhetsområde ska ha tillgång till ändamålsenliga digitala 

enheter, som sedan 2019 har inneburit att majoriteten av eleverna har 

utrustats med Chromebooks och övriga elever med enkla eller avancerade 

PCs.  

 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut om IT-investeringar för elever inom 

gymnasie- och utbildningsnämndens ansvarsområde för 2023 är 5 500 tkr. 
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Dessa investeringsmedel är dock inte tillräckliga utifrån volymökningen 

inom verksamheterna, vilket även framfördes i budgetprocessen i våras. 

Även 2022 saknades tillräckliga investeringsmedel för att tillhandahålla 

chromebook eller PC till alla elever enligt den norm som nämnden antagit 

2019. För 2022 fattade fullmäktige ett tilläggsbeslut om utökning av IT-

investeringsramen för elever inom gymnasie- och utbildningsnämndens 

ansvarsområde med 1 800 tkr. För 2023 uppgår behovet exklusive 

prisökningar till 8 600 tkr dvs 3 100 tkr utöver beslutad ram. Se bilaga 1.  

Beräkningarna är gjorda utifrån nuvarande täthet/norm i respektive 

verksamhet, d v s ingen ambitionshöjning. 

 

Prisökningar 

På grund av omvärldsfaktorer utom kommunens kontroll har priset på 

datorer ökat de senaste åren. IT bedömer att priset för datorer kommer att 

öka ca 10 procent från 2022 års nivå till 2023, vilket innebär att 

investeringsramen för IT-utrustning till elever inom för- och 

grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

ansvarsområde behöver utökas för att IT ska kunna tillgodose 

verksamheternas behov av datorer. 

 

Kommunfullmäktiges beslut om IT-investeringsram för- och 

grundskolenämnden uppgår 2023 till 13 000 tkr. Med en prisökning på 10 

procent finns därmed ett behov av ytterligare 1 300 tkr. För gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden finns ett budgetbeslut om 5 500 tkr som 

tillsammans med utökningsbehovet utifrån elevantal på 3 100 tkr innebär 

ett ökat behov med anledning av prisökningar som uppgår till 870 tkr. Se 

bilaga 1.  

 

Då tillgång till chromebook/PC är verksamhetskritiskt så är förslaget att 

kommunstyrelsen tillskjuter medel för prisökningar ur anslaget som 

fullmäktige gett till kommunstyrelsens förfogande för att säkerställa att 

verksamhetskritiska och tidskritiska projekt ska kunna genomföras i dessa 

osäkra tider. Behov utifrån ökat antal elever föreslås beviljas från 

kommunstyrelsens digitaliseringsreserv.  

 

Förslag till beslut innebär att totalt 3 970 tkr i investeringsmedel beviljas 

tekniska nämnden för att kunna tillhandahålla chromebooks/PC:s till elever 
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inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023 samt att 1 300 tkr i 

investeringsmedel beviljas tekniska nämnden för att kunna tillhandahålla 

chromebooks/PC:s till elever inom för- och grundskolenämnden 2023. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 

Bilaga 1 Underlag datorer 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Marcus Bystedt, ekonomichef   
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§ 191 
Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport september 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport september 2022 enligt bilaga. 

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 september 2022. 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson, Umeå kommunföretag   
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§ 192 
Diarienr: KS-2022/00922 

Ny ledamot i Umeå kommuns pensionsstiftelse 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att utse HR-direktör Karin Ahnqvist till ordinarie ledamot i Umeå 

kommuns Pensionsstiftelse för perioden 2023–2025 i stället för Birgitta 

Forsberg som går i pension.  

Ärendebeskrivning 

2007 beslutades att Umeå kommun bildar en pensionsstiftelse för att 

underlätta den ekonomiska belastningen för de år då utbetalningarna i 

anslutning till ansvarsförbindelsen toppar. I rollen som arbetsgivare ska 

kommunstyrelsen utse ledamöter och suppleanter i en treårsperiod till 

pensionsstiftelsens styrelse. Styrelsens uppdrag är huvudsakligen att 

förvalta medlen så bra som möjligt.  

Kommunstyrelsen utsåg 2021-01-12 följande personer: 

Ordinarie ledamöter  

Olof Jansson  

Birgitta Forsberg* 

Lena Höök Gustafsson  

Suppleanter 

Anna-Karin Nilsson 

Malin Westerberg Blom  

Stefan Larsson  

Beredningsansvariga 

Olof Jansson, Umeå kommunföretag 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Karin Ahnqvist 
Olof Jansson för vidarebefordran till berörda 
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§ 193 

Diarienr: KS-2021/01098 

Antagande: Åtgärdsprogram för Umeå kommuns 

miljömål 2022-2025 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022-2025 

 
Reservation 
Anders Ågren (M), Anders Norqvist (L), Veronica Kerr (KD) och Lars 
Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 

Ärendebeskrivning 

Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 har tagits fram 

utifrån de uppdrag kommunfullmäktige gav när miljömålen antogs i 

februari 2020: 

• att ta fram ett åtgärdsprogram för de lokala miljömålen 

• att i åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen avseende 
klimatavsnittet beskriva i vilken takt arbetet behöver genomföras så att 
det sker i enlighet med Parisavtalet. 

 

Åtgärderna i programmet har tagits fram i dialog med berörda 

förvaltningar och kommunala bolag.  

 

En del av Umeå kommuns åtgärder som rör miljö och klimat finns inte med 

i åtgärdsprogrammet. Det beror på att det också finns andra redan 

beslutade dokument och program som också styr kommunens arbete på 

miljö- och klimatområdet. 

 

Grunden för genomförandet av åtgärdsprogrammet är att alla 

verksamheter inom Umeå kommun ansvarar för att ta med åtgärderna i 

programmet in i sin egen verksamhetsplanering. Uppföljning och eventuell 
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omarbetning ska ske varje år. Efter 2025 ska miljömålen ses över och vid 

behov uppdateras eller ändras.    

 

Remiss och samrådsredogörelse 

Ett första förslag på Åtgärdsprogram för Umeås kommuns miljömål 2022–

2025 skickades ut på remiss under perioden 2021-12-21 -- 2022-02-28. 

Samtliga remissynpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse 

tillsammans med en övergripande sammanställning av synpunkterna och 

kommunens kommentarer. Några genomförda ändringar i programmet 

efter remissen:  

• Antalet åtgärder har minskats till färre åtgärder per temaområde för att 
fokusera på åtgärder med störst effekt. 

• Åtgärder har omformulerats för att vara så konkreta som möjligt. 

• Åtgärder för de kommunala bolagens ingår och bolagen anges som 
samarbetspart. 

• Avsnittet ”Skog, stadsträd och klimatet” med kort beskrivning om 
skogens roll för klimatet lyfts ut ur dokumentet. Orsaken är att det är 
ett informationsavsnitt och åtgärdsprogrammet har renodlats för att 
endast innehålla åtgärder. 

 

Följande avsnitt har lyfts ut från dokumentet och kommer redovisas på 

Umeå kommuns hemsida i stället:   

• Hållbarhetsarbete inom Umeå kommunkoncerns bolag och nämnder. 

• Klimatnuläge i Umeå kommun – Det här vet vi om Umeås utsläpp. 

• Scenarier för klimatmålen 

• Utsläpp för Umeå kommunkoncern 

• Metodbeskrivningar 

• Effektbedömning av nuvarande trafikprogram 

• Skog, stadsträd och klimatet 
 

Efter ändringarna finns i den slutgiltiga versionen av åtgärdsprogrammet 

de högst prioriterade åtgärderna med den största bedömda effekten i 

förhållande till uppskattade kostnader. Särskilt stor vikt har fästs vid 

åtgärder för att minska klimatpåverkan. 

Beslutsunderlag 

• Åtgärdsprogram för Umeås kommuns miljömål 2022–2025 rev KS 
221115 
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• Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 – 
samrådsredogörelse 

• Bilaga 1 Koldioxidbudget 2020-2040 Umeå kommun 

• Bilaga 2 Fördjupning och metodbeskrivningar 

Beredningsansvariga 

Annika Myrén, Övergripande planering 

Katharina Radloff, Övergripande planering 
 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Tilläggsyrkanden 
Janet Ågren (S) - Att vid den årliga uppföljningen och revideringen av 
Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål komplettera med fler 
åtgärder för att nå högre grad av måluppfyllelse på klimatavsnittet.  
 
Att inom ramen för programstyrningen och den årliga uppföljningen ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att för målområde 4 Klimatneutrala Umeå 
arbeta med dialog och samverkan under året, dels utifrån 
åtgärdsprogrammet men också utifrån omvärldsspaning såväl nationellt 
som internationellt för att kunna öka takten på klimatomställningen.  
 
Att göra en redaktionell ändring under avsnittet ”Så här läser du 
åtgärdsprogrammet” så att det framgår att identifierade åtgärder är de 
som ansetts ge mest effekt under respektive område.  
 
Att göra en redaktionell ändring under avsnittet ”Biologisk mångfald” och 
åtgärden Utreda hur kommunen kan öka andelen ekologiska 
närproducerade livsmedel inom de egna verksamheterna genom Forslunda 
med att lägga till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (Gymnasiet) 
som ansvarig.  
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. Därefter ställer 
ordföranden bifall mot avslag till ovan föreslagna tillägg. Planerings-
utskottet bifaller dessa tillägg.  
 
Särskilt uttalande 
Anders Ågren (M) deltar ej i beslutet. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 2022-10-18 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Anders Norqvist (L), Veronica Kerr 

(KD) och Nils Seye Larsen (MP) – bordläggning 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och frågar om 

ärendet ska bordläggas eller avgöras idag. Kommunstyrelsen beslutar att 

bordlägga ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 2022-11-15 

Yrkanden 

Janet Ågren (S) - att bifoga de avsnitt som lyfts ut ur Åtgärdsprogram för 

Umeå kommuns miljömål, som fanns i den tidigare remissutgåvan, och 

lägga till dem som bilaga (klimatnuläge inom Umeå kommun, utsläpp för 

Umeå kommunkoncern, effektbedömning av nuvarande transportprogram, 

scenarier för klimatmålen, skog, stadsträd och klimatet, samt metoder).  

-att i samband med den årliga uppföljningen och revideringen av 

Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål göra en översyn av 

bedömningen av klimateffekterna av olika åtgärder under klimatavsnittet.  

 

-att Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål kompletteras med 

aktuell koldioxidbudget som analysverktyg, vilken uppdateras i samband 

med den årliga uppföljningen och revideringen av åtgärdsprogrammet. 

 

Anders Ågren (M) – 1) I första hand återremiss:  

Åtgärderna måste kompletteras med tydliga kostnadsberäkningar innan 

kommunfullmäktige tar ställning till förslagen. Kostnaden för att 

genomföra samtliga föreslagna åtgärder kommer att vara betydande och få 

konsekvenser för kommunens verksamhet. Det är exempelvis en avsevärd 

skillnad om en enskild åtgärd kostar 25 miljoner kr eller 250 miljoner kr att 

genomföra. Det måste också redovisas tydligare bedömningar av 

effekterna på miljö och klimat än bedömningen ”liten”, ”mellan” eller 

”stor”. Då är det enklare att bedöma vilka åtgärder som ger störst effekt för 

miljö och klimat per satsad krona. Avslutningsvis måste avsnittet om 

skogen redovisas i åtgärdsprogrammet. Vi vet sedan tidigare att skogens 
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förmåga till kolinlagring är betydande, och enligt uppgifter redovisade i 

fullmäktige så skulle det motsvara omkring 70 procent av de totala 

utsläppen inom Umeå kommuns gränser. Vid arbetet med miljö- och 

klimatmålen så angavs att detta skulle lyftas in i samband med arbetet med 

det efterföljande åtgärdsprogrammet. Men det redovisas alltså fortfarande 

inte och det är en brist.  

2) Om återremissen faller, så yrkar vi avslag på följande åtgärdspunkter: 

Sid. 12 Genomförande av stadsutvecklingsprogram som omfattar 

omvandling av tidigare trafikleder i centrum, tydlig prioritering av hållbara 

färdsätt framför biltrafik, ex. cykelbanor och BRT, innanför ringleden. 

Sid. 12 Upprätta mobilitetsnorm som ersättning till dagens 

parkeringsnorm.   

Sid. 13 Uppdatera kommunens resepolicy, så att den bidrar till fossilfria 

resor och minskad klimatpåverkan samt följ upp att den efterlevs. 

Sid. 19 Utveckla beräkningsmetod för konsumtionsbaserade utsläpp från 

Umeå kommunkoncern 

Sid. 25 Stryk åtgärden: Öka andelen ekologiska livsmedel inom kommunens 

verksamheter. 

Ändringsyrkande: 

Sid. 25 Stryk orden ”ekologiska och” i åtgärden: Utreda hur kommunen kan 

öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel inom de egna 

verksamheterna genom Forslunda.  

 

Veronica Kerr (KD) – bifall till moderaternas återremissyrkande och 

ändringsyrkande 

 

Robert Axebro (C) – bifall till socialdemokraternas tilläggsyrkande och 

moderaternas återremissyrkande 

-ändringsyrkande sid 25: Ändra miljöeffekt från medel till stor på åtgärden 

om att öka andelen lokala livsmedel inom kommunens verksamheter. 

 

Bore Sköld (V) – bifall till socialdemokraternas tilläggsyrkande 

 

Lars Forsgren (SD) - återremiss 

 

Nils Seye Larsen (MP) -bifall till socialdemokraternas tilläggsyrkande 
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Anders Norqvist (L) - 1) I första hand yrkas återremiss enligt moderaternas 

förslag. 

2) Om återremissen faller, så yrkar vi avslag på följande åtgärdspunkter: 

Om våra klimatmål under rubriken Klimat – Vi ska minska vår 

klimatpåverkan och vara fossilfria 

Kommentarer: Klargör hur årtalen i de olika punkterna för Umeå kommuns 

klimatmål stämmer med våra svenska nationella mål. Det är väsentligt att 

åtgärderna i programmet tar upp sådana förslag som Umeå kommun de 

facto har möjlighet att påverka. 

Sid 9 

punkt 3 om konsumtionsbaserade utsläpp stryks.  

Nuvarande lydelse:  Umeås konsumtionsbaserade klimatpåverkan minskar 

till 2 ton CO2-ekvivalent per person till år 2040 och 1 ton till år 2050.  

Kommentar: Detta uttrycker en vision för hela kommunens konsumtion 

inte mål som kommunens förvaltning har möjlighet eller myndighet att 

åtgärda.  

punkt 4 om transporternas klimatpåverkan har nuvarande lydelse: 

Transporternas klimatpåverkan i Umeå ska minska. Det ska ske genom att 

drivmedlen är fossilfria år 2030 och att det hållbara resandet ökar 

Föreslagen ny lydelse: Transporternas klimatpåverkan i Umeå ska minska i 

största möjliga utsträckning”. Andra meningen stryks.  

Kommentar: Fossilfria bränslen är inget kommunen har möjlighet att få 

fram eller besluta om. 

Sid 10 

punkt 2 om byggnader med låg energianvändning har nuvarande lydelse:  

År 2025 har Umeå byggnader med låg energianvändning och 

miljöpåverkan. (Mål för God bebyggd miljö).  

Föreslagen ny lydelse: År 2025 har Umeå kommuns byggnader låg 

energianvändning och miljöpåverkan. (Mål för God bebyggd miljö). 

punkt 3 om luften i Umeå har nuvarande lydelse:  

År 2040 är luften i Umeå är så ren att människors hälsa samt djur, växter 

och kulturvärden inte skadas. (Mål för God bebyggd miljö: exempelvis 

trafikåtgärder för att minska klimatpåverkan är även viktiga för att få ner 

luftföroreningshalterna) 

Föreslagen ny lydelse: År 2040 är luften i Umeå är så ren att påverkan på 

människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden sker i så liten 

utsträckning som möjligt. (Mål för God bebyggd miljö: exempelvis 
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trafikåtgärder för att minska klimatpåverkan är även viktiga för att få ner 

luftföroreningshalterna). 

Om våra mål för transporter under rubriken ” Program för ett 

klimatneutralt Umeå 2040” 

Sid 12, grönt rutnät 

rad 2 om omvandling av trafikleder har nuvarande lydelse:  

Genomförande av stadsutvecklingsprogram som omfattar omvandling av 

tidigare trafikleder i centrum, tydlig prioritering av hållbara färdsätt 

framför biltrafik, ex. cykelbanor och BRT, innanför ringleden. 

Förslag: ta bort ordet ”tidigare”.  

Kommentar: Gatorna i fråga för omvandlingen är även efter detta 

fortfarande trafikleder. 

rad 4 om att upprätta en mobilitetsnorm som ersättning till dagens 

parkeringsnorm.  

Föreslår att punkten stryks till förmån för nuvarande reglering. Risk för att 

detta påverkar tillgängligheten negativt och därmed blir försvårande för 

personer med funktionsnedsättningar. 

Om våra mål för cirkulär ekonomi  

Sid 18, grönt rutnät 

rad 3 har nuvarande lydelse:  

Utveckla cirkulära handelsplatser (digitala och fysiska) 

Föreslår att punkten stryks.  

Kommentar: Denna typ av handelsplatser har redan utvecklats i både 

digitala och fysiska tjänster ute bland medborgare i samhället som 

omfattar kommunen. Umeå kommun bör inte konkurrera med dessa 

handelsplatser. 

Om våra mål för biologisk mångfald 

Sid 21 

punkt 1 har nuvarande lydelse:  

2025 ska arealen brukad jordbruksmark, betesmark och kärnområden för 

rennäringen inte ha minskat jämfört med 2019 års nivå. 

Föreslår att punkten stryks.  

Kommentar: Detta mål handlar i stort sett uteslutande om privatägd mark 

och således inget kommunen har rådighet över. 

punkt 2 har nuvarande lydelse: Senast år 2025 erbjuds minst 50 procent 

lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter och bolag. 

(Med lokalproducerade livsmedel avses livsmedel som producerats i de 
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nordligaste länen; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands 

län, och Österbotten.) 

Föreslagen ny lydelse: Senast år 2025 erbjuds minst 50 procent hållbart 

producerade livsmedel inom kommunens verksamheter och bolag.  

Kommentar: Med ändrad definition omfattas de orter som räknas upp 

inom parentesen och hänsyn till andra faktorer än avståndet till dessa, som 

är positiva för miljö och klimat, kan tas vid inköp och upphandling hos 

Umeå kommuns verksamheter. 

punkt 3 har nuvarande lydelse: Senast år 2025 erbjuds 50 procent 

ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter. 

Föreslår att punkten stryks.  

Kommentar: hänvisning till punkt 2 ovan om hållbart producerade 

livsmedel. 

punkt 5 har nuvarande lydelse: Senast 2040 sköts alla utpekade natur- och 

rekreationsområden efter en mångbruksplan så att deras värden bevaras 

och tillgängliggörs. 

Föreslagen ny lydelse: Senast 2040 förvaltas alla utpekade natur- och 

rekreationsområden efter en mångbruksplan så att deras värden bevaras 

och tillgängliggörs. 

Kommentar: Ordet ”sköts” byts ut mot ”förvaltas” för att tillämpa en något 

mer adekvat terminologi för skötsel av skog. 

punkt 7 har nuvarande lydelse: 2025 är andelen av kommunens skogar 

med klassning Naturvård orörd (NO) och Naturvård skötsel (NS) 

sammanlagt 20 procent och säkerställer en ekologisk funktion. Andel skog 

som brukas med hyggesfria metoder ökar. 

Föreslagen ny lydelse: Kommunens skogar förvaltas på sätt som maximerar 

klimatnyttan och säkerställer den biologiska mångfalden. 

Kommentar: Målet är svårt att begripa. En förenkling av målet där klassning 

av naturskydd tas bort är önskvärd.  

Val av metod för skogens förvaltning bör, av olika anledningar, vara 

teknikneutralt. 

Hyggesfritt skogsbruk påverkar utsläpp och innebörden av denna teknik 

har en underliggande brandförsvarsaspekt som måste tas hänsyn till. 

Dessa kommentarer tas även med till föreslagna åtgärder för hållbart 

skogsbruk på sidorna 30-31, rosa rutnät. 

Punkt 8 har nuvarande lydelse: Senast 2025 har alla grundskolor tillgång till 

skolskog och odlingsmöjligheter. 
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Tillhörande texter om skolskog beskriver Naturskolans pedagogik och 

bakgrund. Ytterligare mål för skolskog återfinns längre fram i dokumentet. 

Rad 1-3, rosa rutnät, sid 31 har målen nuvarande lydelser: 

Erbjuda odlingsmöjligheter på skolgårdar och öka odlingsanvändandet. 

Ta fram riktlinjer för vad en skolskog ska innehålla. Underlaget används för 

att kartlägga nya skolskogar 

Kartlägga nya och befintliga skolskogar. 

Förslag: att punkten och tillhörande texter om skolskog ses över och 

omformuleras. 

Kommentar: Det måste vara tydligt att det är skolans/rektorernas suveräna 

val av om den pedagogiska metod som den utomhuspedagogik som 

Naturskolan innebär ska användas eller inte. Det får inte uppfattas som 

annat än att Umeå kommun vill skapa förutsättningar för de skolor som vill 

ha s.k. skolskogar att faktiskt ha tillgång till sådana platser.  

Bild sid 21-22. Illustrationen samt text om albedoeffekten bör tas bort, 

även hänvisningen till bilden i text dessförinnan.  

Kommentar: Har inte direkt med energiflöden på jorden och åtgärder att 

göra.  

Om våra mål för att bevara brukad jordbruksmark, betesmark och 

kärnområden för rennäringen 

sid 23, rosa rutnät 

Förslag: Ordet ”implementera” bör ersätta användandet av ”utveckla”.  

Kommentar: Allt som räknas upp i målen finns redan. Kommunen behöver 

inte uppfinna hjulet på nytt.  

Sid 24, rosa rutnät 

Rad 1 har nuvarande lydelse: Utveckla rutiner och arbetssätt för kommunen 

för att uppmärksamma om en plan/ lokalisering/ planerad verksamhet 

kräver hänsyn till rennäringsintressen och dialog med berörd sameby. 

Föreslagen ny lydelse: Utveckla rutiner och arbetssätt för kommunen för 

att uppmärksamma om en plan/ lokalisering/ planerad verksamhet kräver 

hänsyn till rennäringsintressen. 

Kommentar: Begreppet sameby bör inte användas. Enskilda renägares 

intressen riskerar att förbigås. Bättre att istället använda 

”intressent/intressenter för rennäring”. 

rad 2 har nuvarande lydelse: Utveckla rutiner för samråd och dialog som 

effektiviserar och underlättar processen för både samebyar och kommunen 
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inom biosfärområdet Vindelälven-Juhttàtahkka. Dessa bör utvecklas genom 

en gemensam workshop.  

Föreslagen ny lydelse: Utveckla rutiner för samråd och dialog för att 

beakta, effektivisera och underlätta möjligheterna till att ta hänsyn till 

rennäringens intressen inom biosfärområdet Vindelälven-Juhttàtahkka 

Kommentar: Workshop bedöms inte som lämpligt med hänsyn till ämnets 

komplexitet, kommunens kompetens och vidd av ansvar som aktör i frågor 

om rennäring.  

Om mål för vatten och åtgärder för att skydda vattentäkter 

sid 34, blått rutnät 

rad 1 har följande lydelse: Upprätta skydd enligt miljöbalken av 

grundvattentillgångar med allmänna dricksvattentäkter som försörjer fler 

än 50 personer, eller där uttaget från vattentäkten är mer än 10 

kubikmeter per dygn. 

Förslag med kommentar: Stryk punkten. Åtgärdsförslaget är inget Umeå 

kommun kan vänta på i fem år. Tydligt ansvar i lagstiftning finns för detta. 

Om tillgänglighet till stränder 

Sid 35, blått rutnät 

rad 1 Nuvarande lydelse: Kartlägga och genomföra tillsyn av hur 

strandskyddet efterlevs längst kusten. 

rad 2 Nuvarande lydelse: Upprätta rutiner för städning av strandlinjen. 

 / Ansvarig: Fritidsnämnden (Fritid). 

Förslag med kommentar: Stryk punkten. Kartläggningar bör ske i form av 

löpande arbete hos Länsstyrelsen.  

Vidare, varför ska Fritidsnämnden städa strandlinjen, (observera – inte 

stränder)? Borde det inte vara Tekniska nämndens ansvar att utföra detta? 

Om åtgärder för avrinningsområden med rikare växt- och djurliv 

Sid 36, blått rutnät 

Kommentar: De åtgärder som tas upp finns redan reglerade i 

Skogsvårdslagen.  

Varför ska Fritidsnämnden ha ansvaret för punkterna 1-3 (om dikade 

vattendrag, flottledsskador, vägtrummor och vandringshinder? 

Om förslag för åtgärder för giftfri miljö 

Sid 44  

Punkt 1 Andelen upphandlingar med ställda miljökrav om innehåll av miljö- 

och hälsofarliga ämnen ska öka till 2025. 
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Punkt 2 Senast år 2025 är alla skolor och förskolor samt övriga kommunala 

verksamheter som riktar sig till barn och unga i Umeå kemikaliesmarta. 

Förslag och kommentar: Stryk de båda målen punkt 1-2. 

Precis som not 11 till punkt 2 anger så är åtgärden en självklar del av 

arbetet i verksamheten och därför bör den inte omfattas av detta program. 

Detsamma menar vi gäller punkt 1. 

Om kemikaliesmarta skolor förskolor- och korttidsboende 

Sid 47, grönt rutnät 

Kommentar: Det är främst rektorns ansvar att behöriga lärare gör 

inventering och utrensning enligt system, regler och riktlinjer för detta. 

 

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 

reviderade förslag. Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag till Janet Ågrens tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till moderaternas ändringsyrkande. 

Kommunstyrelsen avslår det. 

 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till centerpartiets ändringsyrkande. 

Kommunstyrelsen avslår det. 

 

Ordförande ställer avslag mot bifall till liberalernas ändringsyrkande. 

Kommunstyrelsen avslår det. 

 

Därmed har kommunstyrelsen bifallit planeringsutskottets reviderade 

förslag med tillägg enligt Janet Ågren, se ovan. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M), Anders Norqvist (L), Veronica Kerr (KD) och Lars 

Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
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§ 194 

Diarienr: KS-2021/00975 

Motion 31/2021: En barn- och ungdomsvänligare 

kommun; Anna-Karin Sjölander (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå Motion 31/2021: En barn- och ungdomsvänligare kommun. 

Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Sjölander (C) föreslår i motion 31/2021: 

 

att Umeå kommun inrättar en politiskt obunden 

Barnombudsstrateg/Barnombudsman vars uppgift är att säkerställa att 

kommunen alltid tar hänsyn till barns och ungdomars perspektiv i sitt 

arbete, vid beslut och verka för att öka kunskapen i kommunens nämnder 

och förvaltningar om de ungas situation och behov 

 

att Umeå kommun fr.o.m. 2022 redovisar och utvärderar sin verksamhet 

utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, i enlighet med kriterierna i FN:s 

barnkonvention, i årliga Barnbokslut. 

 

Motionen tar utgångspunkt i att barnkonventionen slår fast att vid alla 

åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa 

beaktas i första hand. Motionären lyfter vikten av att såväl tjänstepersoner 

som politiker har kunskaper om barns rättigheter och hur dessa ska 

omsätts i praktiken, samt att det utformas en övergripande policy för hur 

barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och hur arbetet årligen ska 

följas upp och utvärderas. 

 

För- och grundskolenämnden samt gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig på motionen och föreslår avslag. I 

de yttranden nämnderna lämnat lyfts det arbete som har gjorts och görs i 

relation till barnkonventionen, men även vikten av kontinuerlig 

kompetensutveckling. Vad gäller funktionen som barnombudsman så sinns 
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en sådan myndighet på statlig nivå. Nämnderna menar att 

barnrättsperspektivet bäst stärks genom ett målmedvetet förhållningssätt, 

en tydlig prioritering av barnrättsfrågor, kompetensutveckling, tydliga 

upparbetade strukturer och stärkt intern kontroll av att verksamheterna 

lever upp till de krav som anges i barnkonventionen. På verksamhetsnivå 

handlar det om att säkerställa att medarbetare och barn får kunskap om 

barnkonventionen, att medarbetare kontinuerligt diskuterar hur barnens 

rätt kan tillgodoses, att grundprinciperna används i det systematiska 

kvalitetsarbetet samt att skapa förutsättningar för barnen att åtnjuta sina 

rättigheter och möta de utmaningar det innebär. 

 

Under 2021 gav de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun EY i 

uppdrag att granska barnkonventionens efterlevnad. Granskningen 

omfattade kommunstyrelsen, fritidsnämnden, för- och 

grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- 

och familjenämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden. 

Granskningen lyfter avsaknad av ett kommunövergripande arbete med 

barnrätt, något som anses nödvändigt för att skapa ett likvärdigt arbete i 

kommunen och en stark kultur, kring barnrättsfrågor generellt och 

barnkonventionen i synnerhet. Förvaltningen delar kommunrevisionens 

uppfattning om vikten av ett kommungemensamt förhållningsätt för 

implementeringen och anser att Sveriges kommuner och regioners (SKR) 

rekommendation och beskrivning av framgångsfaktorer för genomförande 

av barnkonventionen bör vara vägledande i kommunens fortsatta arbete 

med denna fråga. SKR påtalar att implementering av barnkonventionen bör 

ske genom att rättigheterna integreras i befintliga styrdokument där de 

bland annat lyfter kommunernas budgetdokument och de avråder från att 

skapa nya dokument. Implementering av ett kommungemensamt 

förhållningsätt i kommunens befintliga styrdokument är därför något som 

behöver ske över tid i samband med att befintliga styrdokument revideras. 

 

Förvaltningen anser att barnrättsprövning även fortsättningsvis ska ske i 

enlighet med den checklista som ingår i kommunens handbok för 

ärendehantering samt att vid kommande revidering av riktlinjer för 

styrande dokument säkra att barnrättsperspektivet tillsammans med övriga 

relevanta perspektiv bör beaktas vid framtagande av förslag till styrande 

dokument eller vid revidering av befintliga styrande dokument. 
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Sedan nämndernas svar inkommit har kommunfullmäktige även antagit 

planeringsdirektiv, budget och investeringar 2023. I dessa har 

utvecklingsanslaget för tillväxt förstärkts med 2,5 mnkr, där 0,5 mnkr av 

dessa avsatts för en IOP för barnrättsfrågor. 

Beslutsunderlag 

Motion 31/2021 

För- och grundskolenämndens yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén, utvecklingsstrateg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Bore Skölds (V) 

förslag om bifall till motionen. Ordföranden finner att utskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 195 
Diarienr: KS-2022/00322 

Motion 7/22: Kräv rätt till heltid vid upphandlingar; 

Åsa Bäckström (V) och Bore Sköld (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 7/22: Kräv rätt till heltid vid upphandlingar besvarad. 

 

Reservation 

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

att bifall till motionen.  

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) och Bore Sköld (V) yrkar i motion 7/2022:  

 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 

förslag för hur rätten till heltid och rätten till deltid kan utgöra ett krav i 

kommunens upphandlingar av privata utförare av kommunala 

angelägenheter i de fall där detta är förenligt med rådande lagar och avtal.  

 

Motionärerna pekar på ofrivilligt deltidsarbete är vanligt i 

kvinnodominerande yrkesgrupper inom välfärden, något som påverkar 

kvinnors ekonomiska frihet och trygghet. Vidare menar motionärerna att 

en betydande del av kommunens välfärdsuppdrag sköts via den privata 

sektorn som upphandlas av kommunen via LOU och LOV och att de 

löntagare som befinner sig hos privata aktörer generellt har sämre 

arbetsvillkor. Motionärerna uttrycker att kommunen, i sitt 

jämställdhetsarbete, bör se över hur upphandlingen med den privata 

sektorn ska ske så att medarbetare erbjuds och har rätt till en 

heltidsanställning i större utsträckning. 

 

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att anse motionen 

besvarad. 
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Förvaltningen instämmer i vikten av att ställa sociala krav kring 

arbetsvillkor vid upphandling. Tjänstesektorer i välfärden är många gånger 

kvinnodominerande och särskilt utsatta för dåliga arbetsförhållanden, 

deltidsanställningar och låga löner i förhållande till övriga 

arbetsmarknaden. Det andra nationella jämställdhetspolitiska delmålet, 

ekonomisk jämställdhet, omfattar bland annat att kvinnor och män ska ha 

samma förutsättningar och villkor när det gäller tillgången till arbete och i 

fråga om anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet. 

 

Umeå kommun beslutade 2015, som en personalpolitisk 

jämställdhetsreform, att införa rätt till heltid för anställda inom vård- och 

omsorg. I nu gällande centrala huvudöverenskommelse med Kommunal 

(HÖK 20) gäller att ”Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska 

vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i 

högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med 

utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur 

andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.” Vidare är det av 

kommunfullmäktige personalpolitiska målet 9 formulerat som att ”Umeå 

kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm.” 

 

Umeå kommun ligger idag generellt över medelvärdet för andel 

heltidsarbetande, heltidsanställda och genomsnittlig sysselsättningsgrad 

inom kommunens vård och omsorg om äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Förvaltningen ser detta som en positiv trend som 

möjliggör för en säkrare vardag för många inom den kvinnodominerande 

tjänstesektorn inom välfärden vid Umeå Kommun. 

 

I Umeå kommuns antagna inköps- och upphandlingspolicy och regler för 

inköp och upphandling har kommunen ett uppdrag att arbeta för att fler 

personer ska jobba heltid. Policyn anger att: “Vid upphandling av tjänster 

och entreprenader ska krav ställas på löner och arbetsvillkor i nivå med för 

branschen allmänt förekommande kollektivavtal i den utsträckning som 

lagstiftningen medger. Kommunen ska också i tillämpliga fall ställa krav 

som främjar jämställdhet i samband med upphandlingar.” Vad gäller LOV–

upphandlingar finns idag på Umeå kommun en skrivning om att de som 
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lämnar anbud ska sträva efter att erbjuda heltidsanställningar, och andelen 

heltidsanställningar följs upp årligen av Upphandlingsbyrån. 

 

Umeå Kommuns regler för inköp och upphandling anger i §6.2 att: “Inför 

varje inköp/upphandling ska sociala hänsynsfrågor beaktas vid 

kravställandet. Vad särskilt gäller sociala hänsyn ska 

antidiskrimineringsklausuler och särskilda kontraktsvillkor såsom krav på 

kollektivavtal eller motsvarande i den mån lagen tillåter.” 

 

De upphandlingar som kommuner, regioner och myndigheter genomför 

har stor betydelse för att skapa förutsättningar för kvinnor att försörja sig 

själva och sina eventuella barn. Att ta fram strategier för hur kommunen 

kan ställa krav på heltidsarbete i upphandlingar av yrken inom välfärden 

som ofta är kvinnodominerande bidrar till att uppnå en positiv 

samhällsutveckling. Möjlighet till heltidstjänst skapar förutsättningar för 

både kvinnor och män att försörja sig utan att vara i en beroendeställning 

till sin partner. Det skapar en god och hållbar samhällsutveckling genom 

förbättrad arbetsmiljö, arbetsvillkor och kompetenshöjning. Den offentliga 

upphandlingen kan därför ses som ett kompletterande verktyg till olika 

policys och regler som Umeå kommun redan har antagit i frågan om rätt till 

heltid, och bidra till att uppnå kommunens ambitioner kring social 

hållbarhet. 

 

Umeå kommun har på Upphandlingsbyrån anställt en hållbarhetsstrateg 

med kompetens kring social hållbarhet. Förvaltningen vill lyfta vikten av att 

ett jämställdhetsperspektiv som en grundläggande förutsättning för 

arbetet med social hållbarhet och att frågor som rör ekonomisk 

självständighet finns med i Upphandlingsbyråns fortsatta och fördjupade 

hållbarhetsarbete. 

Beslutsunderlag 

Motion 7/22 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén, utvecklingsstrateg 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 

besvarad). 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 

Anders (M) – Avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Bore Skölds (V) 

förslag om bifall till motionen mot Anders Ågrens (M) förslag om att avslå 

motionen. Ordföranden finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag att anse motionen besvarad.  

 

Reservation 

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

att bifall till motionen.  

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Tomas Wennström (S) och Nils Seye Larsen (MP) - bifall till näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen 

Veronica Kerr (KD), Lars Forsgren (SD), Anders Ågren (M) och Anders 

Norqvist (L) – avslag till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen mot avslag till motionen. Kommunstyrelsen beslutar 

enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad. 

 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna 
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§ 196 
Diarienr: KS-2014/01024 

Revidering av reglemente för Umeå kommuns 

styrelser och nämnder 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder revideras enligt 

följande: 

 

- Äldrenämndens, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens samt 
För- och grundskolenämndens specifika reglementen kompletteras 
så att det av respektive reglemente framgår att dessa nämnder 
även ska ha en 2:e vice ordförande 

 

- För och grundskolenämndens specifika reglemente revideras så att 
begreppet särskola ersätts med anpassad grundskola 

 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens specifika reglemente 
revideras så att begreppet särskola ersätts med anpassad 
gymnasieskola 

 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente revideras så 
att befintlig skrivning om nämndens ansvar för mottagning av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning nyttjas genomgående i 
nämndens reglemente.    

 

- Kulturnämndens specifika reglemente kompletteras så att 
kulturnämndens ansvar för den kommungemensamma 
konstsamlingen tydliggörs. 

 

- Tekniska nämndens reglemente kompletteras så att tekniska 
nämndens ansvar och mandat att samordna kommunens 
fordonsanskaffning och fordonsnyttjande framgår. 

 
att ge berörda nämnder i uppdrag att se över och vid behov revidera 
arbets- och delegationsordningar i enlighet med reviderat reglemente. 
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Ärendebeskrivning 

Med anledning av politiska överenskommelser, lagstiftningsförändringar 

samt från nämnder/förvaltningar påtalade behov av justeringar av ansvar 

och mandat föreslås följande revideringar av Reglemente för Umeå 

kommuns styrelser och nämnder ske: 

 

Äldrenämndens, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens samt För- 

och grundskolenämndens specifika reglementen kompletteras så att det 

av respektive reglemente framgår att dessa nämnder även ska ha en 2:e 

vice ordförande (i enlighet med politisk överenskommelse).  

 

För och grundskolenämndens specifika reglemente revideras så att 

begreppet särskola ersätts med anpassad grundskola i enlighet med 

begreppsförändring i ny lagstiftning som gäller from 2 juli 2023 

(skollagen) 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens specifika reglemente 

revideras så att begreppet särskola ersätts med anpassad 

gymnasieskola i enlighet med begreppsförändring i ny lagstiftning som 

gäller from 2 juli 2023 (skollagen) 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens specifika reglemente 

föreslås revideras så att nämndens ansvar för mottagning av nyanlända 

beskrivs på ett konsekvent sätt. I nu gällande version av reglementet 

förekommer två olika skrivningar med inbördes skillnad avseende 

omfattningen av nämndens ansvar.  I den del av reglementet där 

kommunfullmäktige fastställt nämndens grunduppdrag framgår att 

nämnden ska tillhandahålla sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt 

mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. I ett senare 

avsnitt i nämndens reglemente ges nämnden ansvar för den kommunala 

mottagningen av nyanlända.  Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens reglemente föreslås därför revideras så att 

skrivning om nämndens ansvar för mottagning av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning nyttjas genomgående i nämndens 

reglemente.    
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Kulturnämndens specifika reglemente föreslås kompletteras så att 
kulturnämndens ansvar för den kommungemensamma konstsamlingen 
tydliggörs. 
 
Tekniska nämndens reglemente kompletteras så att Tekniska nämndens 
ansvar och mandat om att samordna kommunens fordonsanskaffning 
och fordonsnyttjande framgår. 

Beredningsansvariga 
Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Janet Ågren (S) - att äldrenämndens och individ- och familjenämndens 

reglementen revideras så att nämndernas ansvar relaterar till aktuella 

benämningar på lagstiftning.  

 

att äldrenämndens reglemente kompletteras med att nämnden ansvarar 

för de uppgifter som åligger kommunen enligt Lag om vissa kommunala 

befogenheter, gällande servicetjänster till äldre (2009:47).  

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag med revideringar 

enligt ovan. 

 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna   
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§ 197 
Diarienr: KS-2022/00528 

Revidering - Arvodesregler för förtroendevalda 

mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2023–2026 

enligt bilaga. 

 

Reservation 

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

(se reservationstext under arvodeskommitténs beslutsordning) 

 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

yrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2023–2026 har sedan 

senaste beslutet 2022-06-20 reviderats med: 

 

• att lägga till 2:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och äldrenämnden  

 

• att ändra texten för gruppledararvode, samt 
 

• att arvodena uppräknas årligen (med samma procentsats som den 
genomsnittliga nivåhöjningen av utfallet för kommunens löneavtal 
föregående år). 

Beslutsunderlag 

Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2023–2026. 

Beredningsansvariga 

Stefan Larsson 

Tomas Jakobsson  
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Arvodeskommitténs beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Ändring: 

att texten i §9. istället lyder enligt följande: Uppdrag där den 

heltidsarvoderade utsetts av Umeå kommun anses ingå inom ramen för 

den arvoderades uppdrag, och räknas således av på arvodet mot ett 

maxbelopp på 100% arvodering. För kommunalråd gäller deras respektive 

beslutade arvodesnivåer i enlighet med detta reglemente. Politiska 

styrelseuppdrag, eller andra förtroendeuppdrag från annan svensk 

myndighet bör räknas av på arvodet i likhet med de av Umeå kommun. 

Detta åvilar den förtroendevalda själv att rapportera in och reglera med 

lönekontoret.  

att reglementet revideras utifrån att en 100% arvodering för 

förtroendevalda i Umeå kommun motsvarar 80% av inkomstbasbeloppet, 

vilket för 2023 skulle innebära en månadsinkomst på 59 440 kr. 

att 100% som maxbelopp för en heltidsarvoderad även gäller för 

kommunalråden. 

att arvodet för kommunala bolags ordförande aldrig överstiger 25% 

arvodering. 

att arvodet för kommunala bolags vice ordförande utgår. 

 

Mattias Larsson (C), Hans Lindberg (S) och Janet Ågren (S) – Bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag inklusive följande ändringar och tillägg: 

 

Tjänsteskrivelsen tredje punktsatsen: ”årlig uppräkning (med den 

procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av utfall av kommunens 

avtal föregående år).” ändras till: ”Arvodena uppräknas årligen (med 

samma procentsats som den genomsnittliga nivåhöjningen av utfallet för 

kommunens löneavtal föregående år).” 

 

I förslaget till Arvodesregler 

Sidan 8, § 8  

Rubriken: Begränsat arvode till ordförande, vice ordförande samt specifikt 

andre vice ordförande i kommunfullmäktige 

Ändras till: Begränsat arvode till ordförande samt vice ordförande. 

 

Sidan 10, 1. Årsarvode  
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Texten: Årsarvodet för hel- och deltidsarvoderade följer löneutvecklingen 

för anställda. Uppräkning av årsarvodet sker från och med den 1 januari 

varje år med den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av utfall 

av kommunens avtal under föregående år. 

Ändras till: Årsarvodet för hel- och deltidsarvoderade följer 

löneutvecklingen för anställda. Arvodena uppräknas årligen, från 1 januari, 

med samma procentsats som den genomsnittliga nivåhöjningen av utfallet 

för kommunens löneavtal föregående år. 

 

Sidan 11, 3. Ersättning för förlorad arbetsinkomst  

Texten: Uppräkning av maxbeloppet sker från och med den 1 januari varje 

år med den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av 

kommunens avtal under föregående mål.  

Ändras till: Maxbeloppet följer löneutvecklingen för anställda. Beloppet 

uppräknas årligen, från 1 januari, med samma procentsats som den 

genomsnittliga nivåhöjningen av utfallet för kommunens löneavtal 

föregående år. 

 

Sidan 12, 4. Ersättning för sammanträde och förrättning 

Texten: Uppräkning av sammanträdes- och förrättningsersättning sker från 

och med den 1 januari varje år med den procentsats av den genomsnittliga 

nivåhöjningen av utfall av kommunens avtal under föregående år.  

Ändras till: Uppräkning av sammanträdes- och förrättningsersättning följer 

löneutvecklingen för anställda. Beloppet uppräknas årligen, från 1 januari, 

med samma procentsats som den genomsnittliga nivåhöjningen av utfallet 

för kommunens löneavtal föregående år. 

 

Sidan 16 Ersättning till revisorer i bolagen 

Tabellen med de olika bolagskoncernerna kompletteras med: 

Umeå Hamn AB, Ersättning: 8092 kr. 

Texten: Uppräkning av arvodet sker från och med 1 januari varje år med 

den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av utfall av 

kommunens avtal under föregående år.  

Ändras till: Arvodet följer löneutvecklingen för anställda. Beloppet 

uppräknas årligen, från 1 januari, med samma procentsats som den 

genomsnittliga nivåhöjningen av utfallet för kommunens löneavtal 

föregående år. 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive ändringar och tillägg från 

Mattias Larsson (C) med flera mot Bore Skölds (V) förslag. Ordföranden 

finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag inklusive ändringar 

och tillägg från Mattias Larsson (C) med flera.  

 

Reservation 

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

 

Motivering: §9 behandlar sidoinkomster för heltidsarvoderade. Där 

framgår att inga avdrag på arvodet görs för uppdrag där den 

förtroendevalda är utsedd av Umeå kommun eller exempelvis SKR. 

Därutöver gäller samma sak för styrelseuppdrag, och statliga uppdrag eller 

utredningar. Vänsterpartiet är av uppfattningen att en heltidsarvoderad 

politiker för Umeå kommun ska förväntas arbeta med sitt uppdrag på 

heltid, och därför bör ytterligare sidouppdrag den förtroendevalda tar sig 

an räknas av på arvodet, då det inte ingår inom det heltidsarvoderade 

uppdragets arbetsuppgifter. Vi kan inte förvänta oss, eller uppmuntra att 

våra politiker ska jobba mer än vad vi beslutat anses som heltid.  

 

Beloppsbilaga. Motivering: Årsarvode 1. Vänsterpartiet är av uppfattningen 

att ingen politiker ska arbeta mer än heltid, vilket då ska motsvara en 100% 

arvodering. Vidare tycker vi att Umeå kommun ska sänka politikerlönerna 

för att mer avspegla de kommuninvånare vi företräder. Idag har Umeå 

kommun landet tredje högsta arvoden för politiker, trots att vi ligger på 

80e plats i landet vad gäller medianinkomst. 

 

Umeå kommun har beslutat att inrätta vice ordförande i de kommunala 

bolagsstyrelserna något som Vänsterpartiet menar strider mot 

aktiebolagslagen. Det är viktigt att en bolagsstyrelses alla ledamöter är lika 

informerade om bolagets verksamhet. Detta innebär att ordförandens roll, 

utöver att förbereda dagordningar till mötet och vara ansiktet utåt 

gentemot media och andra bör vara minimal i relation till styrelsens övriga 

ledamöter. Ett arvoderat presidium kan leda till en förväntan på att göra 

mer jobb - att ha förmöten och diskutera viktiga beslut inför 

sammanträden. Vänsterpartiet menar att det är en farlig väg att gå, och att 

aktiebolagslagen i detta avseende behöver väga tungt.  
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Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – ändringsyrkande enligt Arvodeskommittén beslutsordning, 

se ovan 

Lars Forsgren (SD) – att justera beloppet för 100% till 565 000 kr och sätta 

detta som ett tak för samtliga politiska ersättningar en politiker kan få per 

år av kommunen.  

- att vidbehålla tidigare ersättningsnivå för gruppledare i parti utan annan 

fast arvodering motsvarande 70%.  

-att fast arvode för andre vice ordförande utgår med undantag av 

kommunfullmäktiges andre vice ordförande 

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

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Bore Skölds yrkanden mot bifall till Lars Forsgrens yrkanden. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation  

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

Reservationstext se Arvodeskommitténs beslutsordning. 

 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

yrkanden. 

Beslutet ska skickas till 
Lönesupport, Helena Andersson 
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§ 198 
Diarienr: KS-2014/00985 

Ekonomiskt stöd till partier i Umeå kommun 

(partistöd) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera Regler för kommunalt partistöd så att partistödet består av: 

- ett grundstöd 28% av anslaget, som uppgår till om X kronor per parti och år, samt 

- ett mandatstöd 72% av anslaget, som uppgår till Y kronor per mandat och år. 

 

att ramen för partistödet räknas årligen upp med index om 1%. 

 

att partistöd för 2023 betalas ut enligt bilaga. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Regler för partistöd antogs i kommunfullmäktige 2014 och reviderades 

senast 2019. Beslut om fördelning av grundstöd och mandatstöd behöver 

ske inför den nya mandatperioden. Grundstödet ökas från 12% till 28%. 

Beslutsunderlag 

Regler för kommunalt partistöd. 

Stöd till partier. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Johan Gammelgård 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

Lars Forsgren (SD) - att lägga slå ihop utbildning, politiska sekreterare 

inklusive eventuella avgifter och partistöd med syftet att enbart dela ut 

partistöd.  

-att avsluta anställningar av politiska sekreterare. 

-att minska partistöd med 30% efter en i hopslagning av samtliga stöd till 

partier. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Lars Forsgrens yrkanden. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- 

och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
De politiska partierna i kommunfullmäktige 
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§ 199 
Diarienr: KS-2021/00938 

Antagande: Detaljplan för fastigheten Holmsund 

2:65 mf.l. Umeå hamn - etapp 1 inom Holmsund, 

Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att, under förutsättning att Byggnadsnämnden godkänner detaljplan för 

fastigheten Holmsund 2:65 m.fl. – etapp 1 inom Holmsund, Umeå 

kommun, anta detaljplan för fastigheten Holmsund 2:65 m.fl – etapp 1 

inom Holmsund, Umeå kommun 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för en utvecklad hamnverksamhet och nödvändiga skydds- 

och säkerhetsåtgärder samt att säkerställa berörda riksintressen så att 

dessa inte blir påtagligt skadade. 

 

Byggnadsnämnden beslutade 17 februari 2021 (BN §46) att inleda 

planläggning av Holmsund 2:65 med flera. 

Byggnadsnämnden beslutade 18 maj 2022 (BN §129) att 

1. godkänna delning av detaljplanen för Holmsund 2:65 med flera 
(Umeå hamn) i två delar där etapp 1 fortsatt hanteras i ärende BN-
2020/02148. 

2. fortsätta planläggning av resterande del av Holmsund 2:65 med 
flera (Umeå hamn), etapp 2 i ett nytt ärende. 

 

Planerade ut‐ och ombyggnationer i hamnen avses ske etappvis och 

tillstånd enligt miljöbalken söks för både åtgärder i vattenområdet 

(vattenverksamhet) och hamnverksamheten. Åtgärderna vid Norra och 

Södra kajen samt Energipiren i hamnens nordvästra del är i huvudsak 

begränsade till åtgärder i vattenområde och kräver en ändring av gällande 

detaljplan endast avseende det vattenområde som får överbyggas. Mot 

denna bakgrund behöver detaljplaneområdet avgränsas till området för 
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aktuell tillståndsansökan. Parallellt med detta avses återstående delar 

hanteras i en egen detaljplan. Underlag och utredningar har arbetats om i 

enlighet med gjorda avgränsningar. 

 

Samråd hölls mellan 2021-10-04 och 2021-10-24. Inkomna synpunkter 

sammanställdes i en samrådsredogörelse och planhandlingarna och 

utredningarna reviderades. 

Granskning nr.1 hölls mellan 2022-03-04 och 2022-04-03. Inkomna 

synpunkter sammanställdes i ett granskningsutlåtande (nr.1) och 

planhandlingarna och utredningarna reviderades. 

Umeå kommun, Detaljplanering gjorde bedömningen utifrån omfattningen 

av genomförda revideringar efter granskningsskedet att förnyad granskning 

behövde ske. 

Granskning nr.2 hölls mellan 2022-08-29 och 2022-09-28. Inkomna 

synpunkter sammanställdes i ett granskningsutlåtande (nr.2) och 

planhandlingarna och utredningarna reviderades. 

 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 

statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 

Planfrågor har under hand diskuterats med berörda. Kvarstående 

synpunkter berör framför allt störningar, företrädesvis buller, på grund av 

hamnens verksamhet/transporter till och från hamnen. Vissa frågor har 

dock avgränsats utifrån vad som lämpligt och juridiskt möjligt att hantera i 

detaljplanen. För att säkerställa att verksamheter inte påverkar sin 

omgivning mer än acceptabelt tillståndsprövas de specifikt enligt 

miljöbalken. De som har kvarstående synpunkter kommer att få 

underrättelse om beslutet tillsammans med besvärshänvisning. 

 

Antagande av detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige med anledning 

av att detaljplanen är av stor betydelse för kommunen samt handläggs med 

utökat planförfarande eftersom genomförandet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande nr 1 



Sida 67 av 82 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-11-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Granskningsutlåtande nr 2 

Samrådsredogörelse 

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB – etapp 1, Tyréns Sverige AB, 2021-09-

29 reviderad 2022-03-0, 2022-06-30 samt 2022-10-18 

Riksintresseanalys, Umeå kommun, 2021-09-24 reviderad 2021-11-18 samt 

2022-07-04 

Naturvärdesinventering, Pelagia Nature & Environment AB, 2021-08-31 

reviderad 2021-12-08 

Påverkan på Naturmiljö vatten & MKN Ytvatten, Tyréns Sverige AB, 2021-

09-24 

Dagvattenutredning – etapp 1, Sweco Sverige AB, 2021-09-15 reviderad 

2022-03-01, 2022-06-30 samt 2022-10-19 

Riskutredning farligt gods, WSP, 2020-12-15, reviderad 2022-10-13. Bilaga: 

Detaljerad riskbedömning för planprogram Umeå kommun – Märkpojken 1 

& 6, WSP, 2020-12-07   

Bullerutredning, Tyréns Sverige AB, 2021-09-24 reviderad 2022-02-10 

Transportutredning – etapp 1, Tyréns Sverige AB, 2021-08-30 reviderad 

2022-02-10 samt 2022-06-30    

Sammanställning geotekniska utredningar, WSP 2022-01-26 

Åtgärdsutredning, WSP Sverige AB, 2022-02-28 

Artskyddsutredning, 2021, Pelagia Nature & Environment AB, 2022-06-14 

Byggnadsnämndens protokoll biläggs till ärendet efter det att beslut fattats 

i byggnadsnämnden 2022-11-16 

Beredningsansvariga 

Johanna Söderholm 

Clara Ganslandt  

Daniel Lindström 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
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Beslutet ska skickas till 
Detaljplanering, Umeå kommun detaljplanering@umea.se  

Detaljplanering expedierar därefter beslutet till 

• Sökande 

• De med kvarstående synpunkter 

• Länsstyrelsen  
 

 

 

  

mailto:detaljplanering@umea.se
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§ 200 
Diarienr: KS-2020/00751 

Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2022–

2030 med utblick mot 2040 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Umeå kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2022–2030 

med utblick mot 2040 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

återremissyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun har ett lagstadgat ansvar att planera för 

bostadsförsörjningen enligt lag (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 

kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Umeå kommuns gällande 

riktlinjer återfinns i Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2016–

2024 med utblick mot 2034 som antogs 2017-05-29.  

 

Övergripande planering och Mark och exploatering har utarbetat ett 

förslag till nya riktlinjer för perioden 2022–2030 med utblick mot 2040.  

 

De föreslagna målen har justerats från tidigare bostadsförsörjningsprogram 

för att bättre möta Umeå kommuns utmaningar, kommunens åldrande 

befolknings behov av ökad tillgänglighet samt förändringar i 

bostadsförsörjningslagen. Förslaget till nytt program har tagits fram i 

samverkan med berörda verksamheter och samverkan med marknadens 

aktörer har genomförts för att skapa en gemensam bild av Umeås 

bostadsmarknads utmaningar.   

 

Programmet var ute på remiss mellan 2022-05-31 och 2022-10-09. 

Nämnder som har lämnat yttranden är: Byggnadsnämnden, 
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Fritidsnämnden, För- och grundskolenämnden, Individ- och 

familjenämnden, Jämställdhetsutskottet, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 

Tekniska nämnden och Äldrenämnden. Utöver dessa har fastighetsägare, 

byggaktörer, intresseorganisationer och myndigheter också givits möjlighet 

att komma med synpunkter på programmet. I föreslagna förändringar har 

hänsyn tagits till inkomna yttranden.  

 

Urval av genomförda justeringar efter samråd 

Tydliggöranden av hur Bostadsförsörjningsprogrammet bidrar till att uppnå 

kommunens inriktningsmål samt visualisering av styrdokument kopplade 

till bostadsförsörjningen 

 

Nya åtgärder för att möta äldres bostadssituation när behov av 

tillgänglighet ökar och nya underlag för att tydliggöra barnfamiljers 

bostadspreferenser och behov av småhus. Nya åtgärder riktade mot 

hemlöshet, tydliggörande av skyddat boende vid behov samt utveckling av 

det vräkningsförebyggande arbetet.  

 

Utöver redovisade förändringar har även redaktionella och layoutmässiga 
förändringar gjorts.  

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2022–2030 med utblick 

mot 2040 

Samrådsredogörelse Bostadsförsörjningsprogram 2022–2030 med utblick 

mot 2040  

Beredningsansvariga 

Daniel Levisson, Josefina Rosenlöv, Peter Thuresson, Hanna Jonsson, Anna 

Löfqvist, Sarah Lundgren 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) – återremiss 
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Janet Ågren (S) - att under åtgärden Umeå kommuns handlingsplan mot 

hemlöshet ska aktualiseras lägga till kommunstyrelsen och Övergripande 

planering under ansvar.  

-att under åtgärden Kommunens ska utreda förutsättningarna för och 

konsekvenserna av införande av kommunal hyresgaranti för barnfamiljer. 

Syftet är att bedöma om hyresgarantier kan göra det lättare för de grupper 

som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden att ordna bostad, 

lägga till Miljö- och hälso-skyddsnämnden och Budget och skuldrådgivning 

under ansvar.   

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag med föreslagen revidering 

enligt ovan. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

återremissyrkande: Sverigedemokraterna vill att 

bostadsförsörjningsprogrammet skall bygga på prognoser och inte visioner. 

Därför ser vi det nödvändigt att arbeta om programmet så att visionen om 

200 000 invånare inte tas i beaktning. Sverigedemokraterna arbetar inte för 

ett kvantitetsmål utan ett kvalitetsmål. Det kommer på lång sikt finnas skäl 

att omvärdera målsättningen om 2000 bostäder per år.  

Sverigedemokraterna saknar även ett avsnitt om arkitektur och estetik. Det 

är viktigt att vi bygger estetiskt tilltalande och inte saboterar befintliga och 

framtida kulturmiljöer. Att skapa ett trivsamt Umeå betyder inte bara 

eftertänksamhet vid nyproduktion, vi bör också fokus vid att behålla 

befintliga byggnader som ofta har ett stort kulturvärde. För att inte 

glömma att vi bygger en stad vi ska vara stolt över, känns ett avsnitt om 

utseende väl motiverat i bostadsförsörjningsplanen. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 201 
Diarienr: KS-2017/00892 

Policy för inköp och användning av fordon i Umeå 

kommuns verksamheter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Policy för inköp och användning av fordon i Umeå kommuns 

nämnder och bolag 

 

att ge kommunstyrelse och kommunens bolag uppdrag och mandat att 

anta riktlinjer för fordonsanskaffning och fordonsnyttjande som utgår från 

sagda policy 

 

att ge tekniska nämnden ansvar och mandat att samordna 

fordonsanskaffning och fordonsnyttjande i Umeå kommun och att tekniska 

nämndens reglemente kompletteras med detta ansvar och mandat.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att anta förslag till Riktlinjer för leasing, inköp och användning av fordon 

inom Umeå kommun (beslutet giltigt under förutsättning att 

kommunfullmäktige fastställer Policy för inköp och användning av fordon 

i Umeå kommuns verksamheter) 

 

Reservation 

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

bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

I Åtgärdsprogrammet för renare luft som fastställdes av KF 2015-05-25, 

framgår att andelen hållbara resor inom kommunkoncernen ska öka. Som 
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en del i detta arbete har förslag till Policy för inköp och användning av 

fordon i Umeå kommuns nämnder och bolag upparbetats.  

 

Förslaget till policy innehåller väsentliga förhållningsätt/principer som ska 

vara gällande vid anskaffning och nyttjande av fordon i Umeå kommun. 

Policyn gäller för samtliga nämnder och kommunala bolag.  I förslaget till 

policy framgår även förslag till ansvarsfördelning. Tekniska nämnden 

föreslås få operativt ansvar för att samordna Umeå kommuns 

fordonsanskaffning och fordonsnyttjande, då detta är ett långsiktigt 

åtagande bör Tekniska nämndens ansvar och mandat avseende samordnad 

fordonsanskaffning och fordonsnyttjande infogas i tekniska nämndens 

reglemente.  Kommunens bolag föreslås få samma ansvar i relation till 

respektive bolags verksamhet.   

 

Kommunstyrelsen föreslås få mandat att fastställa riktlinjer för att omsätta 

och operationalisera policyns förhållningssätt och principer i nämnder och 

förvaltningar. Umeå Kommun Företag och respektive bolagsstyrelse 

föreslås få motsvarande mandat för de kommunala bolagen.   

 

Arbetet med att ta fram förslag till koncerngemensam policy samt förslag 

till riktlinjer för kommunens nämnder och förvaltningar har letts av en 

styrgrupp bestående av Förvaltningschef för teknik- och 

fastighetsförvaltningen, Upphandlingschef samt Ekonomidirektör.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Policy för inköp och användning av fordon i Umeå kommuns 

nämnder & bolag  

 

Förslag till Riktlinjer för leasing, inköp och användning av fordon i Umeå 

kommuns nämnder och förvaltningar 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Andersson 

Dan Gideonsson 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) med instämmande från Hans Lindberg (S) och Mattias 

Larsson (C) - Under rubriken ”Förhållningssätt”. Ändringsyrkanden enligt 

nedan: 

- Stryk det sjätte stycket: ”När så är möjligt, är alternativa sätt att färdas på, 

som exempelvis en resa per fot, med cykel, kollektivtrafik eller andra 

mobilitetslösningar, alltid att föredra framför inköp av ett nytt fordon.” 

 

Bore Sköld (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med Anders Ågrens (M) med fleras 

ändring mot bifall till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att utskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag med Anders Ågrens (M) med fleras 

ändring. 

 

Reservation 

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

bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) - bifall till den ursprungliga tjänsteskrivelsen 

 

Anders Ågren (M), Robert Axebro (C) och Hans Lindberg (S) – bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

 

Lars Forsgren (SD) - att ersätta sida 1 stycke 5 i policyn för kommunala 

fordon med: Fordon som gynnar luftkvalitet i Umeås tätort skall premieras 

vid nyinvestering. Men nyinvestering skall inte ske förrän befintliga fordon 

utnyttjat sin ekonomiska livslängd där reparationer och driftstörningar blir 

en betydande konsekvens av utebliven nyinvestering. 

-att ta bort följande skrivelse i policy om leasingfordon: Att detta 

sammantaget för att möte kommunens mål om en fossilfri fordonsflotta 

2025 och att kostnaderna för kommunens personalbilspark inte ska öka 
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jämfört dagens nivå (de totala fordonskostnadernas andel av kommunens 

intäkter i form av skatter, generella bidrag och utjämning ska ej öka). 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Bore Skölds förslag mot bifall till Lars Forsgrens förslag. 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för egna yrkanden. 

 

Beslutet ska skickas till 

Umeå kommun företag AB (UKF)   
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§ 202 
Diarienr: KS-2022/00927 

Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att strategin gäller från 2023-04-01. Med denna strategi som grund finns 

rutiner och dokument som mer specifikt anger arbetssätt och rutiner för 

regionen och kommunerna.   

 

att strategin gäller till 2025-03-31, då uppföljning ska ske och beslut tas om 

eventuell revidering eller förlängning. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund  

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 

hälsa och en vård på lika villkor. I regeringsformen lyfts målsättningen att 

alla människor ska uppnå delaktighet och jämställdhet i samhället varför 

det allmänna ska motverka diskriminering av bland annat personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Regionen och kommunerna ska i enlighet med lagstiftningen erbjuda 

habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning. Sveriges nationella funktionshinderspolitik vilar på 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt 

barnkonventionen.  

 

Hjälpmedelsstrategin togs ursprungligen fram för att hitta ytterligare och 

fungerande former för samverkan med målet att nå en jämlik 

hjälpmedelsförskrivning i länet. Med utgångspunkt i den regionala 

samverkansstrukturen sågs ett behov av att uppdatera strategin utifrån nya 

förutsättningar. På uppdrag Länssamverkansgruppen har Hjälpmedelsrådet 

reviderat Hjälpmedelsstrategin utifrån bland annat den digitala 

utvecklingen, samverkan och omställningen Nära vård.  
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Den reviderade Hjälpmedelsstrategin ersätter den nuvarande 

Hjälpmedelsstrategin.  

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 14 oktober 

2022 att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i 

Västerbotten besluta:   

 

- att strategin gäller från 2023-04-01. Med denna strategi som grund finns 

rutiner och dokument som mer specifikt anger arbetssätt och rutiner för 

regionen och kommunerna.   

 

- att strategin gäller till 2025-03-31, då uppföljning ska ske och beslut tas 

om eventuell revidering eller förlängning. 

Beslutsunderlag 

Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i Västerbotten. 

Rekommendation till beslut. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Skickas senast 2023-01-31 till sofia.ogren@regionvasterbotten.se  
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§ 203 
Diarienr: KS-2020/00041 

Förvärv av aktier i AC-Net Externservice AB. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa beslut i styrelserna i Umeå Energi AB (2022-10-27 § 101) och 

Umeå Energi Umenet AB (2022-10-27 § 28) om förvärv av 5 400 aktier i AC-

Net Externservice AB till en maximal köpeskilling av 754 000 SEK. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Energi Umenet AB har tillsammans med Skellefteå kraft AB  inlett en 

process att förvärva aktier i AC-Net Externservice AB med anledning att 

nuvarande ägare Företagarna Service AB fattat beslut att avveckla sitt 

ägande. Processen beskrivs närmare i bifogat förslag till beslut från Umeå 

Energi AB 

 

Umeå kommunföretags styrelse har 2022-11-08 föreslagit fullmäktige 

fastställa beslutet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut från Umeå Energi AB 2022-10-27 

Protokoll från Umeå kommunföretags styrelse 2022-11-07 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller Umeå kommunföretags beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 

Umeå Energi 
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§ 204 
Diarienr: KS-2022/00045 

Anmälan av delegationsbeslut, november 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att samtliga beslut som 

fattas med stöd av delegation ska anmälas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2022-10-24 – 2022-11-08 
Delegationsbeslut i mark och fastighetsärenden 2022-10-01 – 2022-10-31 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

   
 

 

  



Sida 80 av 82 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-11-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 205 
Diarienr: KS-2022/00046 

Anmälningsärenden november 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Protokoll 

2022-03-07 Styrgrupp Umeå 400 år – Landmärke 

 

Remiss 

Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet i 

Övertorneå kommun enligt Lag om skydd mot olyckor 2033:778 
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§ 206 
Diarienr:  

Nämndinitiativ: Coronabonus till anställda i skola, 

vård och omsorg; Bore Sköld (V) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå initiativet 

 

Reservation  

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmånför eget förslag. 

 

Ärendebeskrivning 
Följande nämndinitiativ har anmälts av Bore Sköld (V): 

De senaste tre åren har varit särskilt krävande för många kommunanställda 

som exempelvis arbetat brukarnära i äldreomsorgen eller funktionshinder-

omsorgen, eller elevnära i skolan eller barnomsorgen. Dessa grupper har 

stått i första linjen för att minska smittspridningen bland kommunens barn, 

äldre, sjuka och funktionsnedsatta. Samtidigt går Umeå kommun mot ett 

stort prognostiserat överskott för 2023. Detta är medel som blir 

oförbrukade vid årsskiftet, och förs inte med till kommande år för att då 

möjliggöra satsningar. Resultatutjämningsreserven (RUR) är i princip full, 

och det finns få andra saker som rent lagligt går att använda överskottet 

till. Innan årsskiftet är det därför viktigt att kommunen ser över hur detta 

överskott kan användas. Kommunstyrelsen beslutade i augusti att använda 

fem miljoner av sitt prognostiserade överskott till ett tillfälligt bidrag till 

elitidrotten för att kompensera dessa föreningar för effekter relaterade till 

covid-19. Även om det går att kritisera sättet på hur stödet genomfördes, 

så var det viktigt och bra. På samma sätt går det att nu omfördela medel 

inom kommunstyrelsen för att stötta personal och verksamheter. Därför 

föreslår Vänsterpartiet att kommunstyrelsen ska använda en del av det 

prognosticerade överskottet till en coronabonus för välfärdspersonalen. 
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Vänsterpartiet yrkar att KS får i uppdrag att formulera ett förslag för hur en 

del av Umeå kommuns prognostiserade överskott för 2022 kan användas 

för en tillfällig ekonomisk kompensation för den extra tuffa arbets-

belastning tillsvidareanställd personal inom vård, skola, och omsorg har 

utstått under pandemiåren. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) -bifall till initiativet 

Hans Lindberg (S), Carin Nilsson (S), Anders Ågren (M) och Anders 

Norqvist (L) – avslag till initiativet 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer avslag mot bifall till initiativet. Kommunstyrelsen 

beslutar att avslå initiativet. 

 

Reservation  

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmånför eget förslag. 

 

 

 


