
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-11-29 

 

Kommunstyrelsen 

Tid: Tisdagen den 29 november 2022 kl. 15:00-15:30 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Se sidan två 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 207-210 

 Anna Holmstedt  

 

Ordförande: Digital signatur    

 Hans Lindberg  

 

Justerare: Digital signatur    

 Anders Ågren  

 

 

 

 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-11-29 

 

Anslaget har satts upp: 2022-12-06 

 

Anslaget tas ner: 2022-12-28 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur  
 Therese Stellén  
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutande 
Hans Lindberg (S), ordförande 

Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande 

Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande 

Tomas Wennström (S) 

Moa Brydsten (S) 

Andreas Lundgren (S) 

Mikael Berglund (S) tjänstgörande ersättare för Carin Nilsson (S) 

Lena Andersson (M) 

Bore Sköld (V) 

Ellen Ström (V) 

Igor Hell (M) tjänstgörande ersättare för Mattias Larsson (C) 

Lars Forsgren (SD) 

Nils Seye Larsen (MP) 

Maria Lindvall (L) 

Veronica Kerr (KD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Charlotta Westerlund (S) 

Ulrik Berg (M) 

Åsa Bäckström (V) 

Wilhelm Wikberg (SD) 

 

Tjänstepersoner 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

  



Sida 3 av 9 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 207 
Diarienr: KS-2022/01000 

Val av justerare för mandatperioden 2022-2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse vice ordförande Anders Ågren (M) att tillsammans med  

ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll under mandatperioden  

2022–2026. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt 

Beslutet ska skickas till 
Anders Ågren 
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§ 208 
Diarienr: KS000414/2010 

Revidering av arbetsordningar för 

kommunstyrelsens utskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa Arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har enligt fastställt reglemente tre utskott; näringslivs- 

och arbetsutskott, planeringsutskott och hållbarhetsutskott.  

 

I Arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott fastställer 

kommunstyrelsen respektive utskotts uppgifter och befogenheter. 

 

Med anledning av ny mandatperiod har en översyn av utskottens 

nuvarande arbetsordningar genomförts.  

 

Kommunstyrelsen har enligt fastställt reglemente ansvar för att leda, 

samordna och utveckla kommunens arbete med energiplanering och 

energihushållning. Frågor om energiplanering och energihushållning har 

historiskt hanterats i kommunstyrelsens planeringsutskott. För att 

formalisera denna ansvarsfördelning föreslås ett tillägg i 

planeringsutskottets arbetsordning avseende energiplanering och 

energihushållning.  

 

I samband med denna revidering har det även genomförts en större 

översyn av hållbarhetsutskottets arbetsordning för att förtydliga utskottets 

strategiska roll och säkra att utskottets arbetsordning ligger i linje med det 

ansvar kommunstyrelsen har avseende ledning, samordning och utveckling 

av kommunens hållbarhetsarbete.  

 

För näringslivs- och arbetsutskottet föreslås ej några förändringar.  
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Som beslutsunderlag till detta ärende följer förslag till reviderade 

arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott. Som bilaga finns även 

sagda förslag med markeringar av de tillägg och strykningar som föreslås 

(förslag till tillägg är markerade med kursivering och gul markeringsfärg, 

förslag till strykningar är genomstrukna).   

Beslutsunderlag 

Arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott. 

 

Bilaga - Förslag till arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott med 

markerade tillägg och överstrykningar 

Beredningsansvariga 
Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Dokumentet ska publiceras på webben.   
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§ 209 
Diarienr: KS-2022/00786 

Kommunstyrelseval 2022-2026: Val av näringslivs- 

och arbetsutskott tillika budgetberedning och 

valutskott 

Beslut 

På förslag från partiernas gruppledare beslutar kommunstyrelsen 

 

att till kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott tillika  

budgetberedning och valutskott utse följande personer: 

 
Hans Lindberg (S) ordförande 
Anders Ågren (M) vice ordförande 
Janet Ågren (S) ledamot 
Tomas Wennström (S) ledamot 
Lena Andersson (M) ledamot 
Bore Sköld (V) ledamot 
Mattias Larsson (C) ledamot 
 
Moa Brydsten (S) ersättare 
Andreas Lundgren (S) ersättare 
Elmer Eriksson (M) ersättare 
Igor Hell (M) ersättare 
Ellen Ström (V) ersättare 
Maja Westling (C) ersättare 
Nils Seye Larsen (MP) ersättare 

 

att beslutet gäller från 29 november tills vidare 

 

att paragrafen justeras omedelbart 

 

att sammanträdet ajourneras. 

Ärendebeskrivning 

Den nyvalda kommunstyrelsen ska förrätta val till de uppdrag som blev  

lediga vid föregående mandatperiods slut. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen – Val av personer till förtroendeuppdrag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt 

Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Lönesupport, Troman 
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§ 210 

 

Diarienr: KS-2022/00786 

Kommunstyrelseval 2022-2026: Val av ledamöter 

och ersättare i utskott, beredningar med mera 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från valutskottet 

 

att utse ledamöter och ersättare i utskott, beredningar med mera i 

enlighet med valutskottets förslag inklusive Maria Lindvalls yrkande 

gällande ersättare för ägarombud till föreningsstämma i Umeå Folkets 

Husförening 

 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Den nyvalda kommunstyrelsen ska förrätta val till de uppdrag som blev  

lediga vid föregående mandatperiods slut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseval 2022–2026: Val av personer till förtroendeuppdrag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt 

Tomas Jakobsson  

Kommunstyrelsens valutskotts beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Att till ersättare för ägarombud till bolagsstämma i 

Dåva Dac utse Lena Andersson (M). 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive Anders Ågrens (M) yrkande. 

Ordföranden finner att valutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

inklusive Anders Ågrens (M) yrkande. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Maria Lindvall (L) – att till ersättare för ägarombud till föreningsstämma i 

Umeå Folkets Husförening utse Badro Edden Ahmed Laajab (L) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till valutskottets förslag inklusive Maria Lindvalls yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt valutskottets 

förslag inklusive Maria Lindvalls yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Lönesupport, Troman 

Peter Bergman    
 

 

 

 


