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Justerare:      

 Mattias Larsson (C)  

 

Justerare:      

 Moa Brydsten (S) 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunfullmäktige 
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 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

Eva Arvidsson (V), kommunrevisor 

 

Tjänstemän 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Tord-Leif Hansson, utredare 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Annika Dalén, jämställdhetsstrateg, information från 

jämställdhetsutskottet, deltar på distans 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, information från 

jämställdhetsutskottet, deltar på distans 

Jan Bergman, kommunikationsdirektör, information om Corona, deltar på 

distans 
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§ 1 
Diarienr: KS-2021/00068 

Val av justerare och fastställande av dagordning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Moa Brydsten (S) och Mattias Larsson (C) till justerare av dagens 

protokoll 

 

att justering äger rum måndag 1 februari kl. 15 i nämndskansliet, 

stadshuset 

 

att godkänna dagordningen för mötet. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare   
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§ 2 
Diarienr: KS-2019/00557 

Antagande: Detaljplan för del av Baggböle 1:17 och 

2:23, Umeå kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta detaljplan för del av fastigheterna Baggböle 1:17 och 2:23 inom 

Baggböle, Umeå kommun 

 

att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten till att omfatta 

hela planområdet. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 

bostäder genom att möjliggöra för avstyckning av 19 tomter för 

villabebyggelse. Hänsyn tas till omkringliggande landskapsbild, bebyggelse 

och gårdsstrukturer där syftet också är att skydda riksintresset för 

kulturmiljövård samt naturvärden på platsen. 

 

Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, 15 

november 2017 för del av Baggböle 1:17 samt den 14 november 2018 för 

del av Baggböle 2:23. Planen har handlagts med ett så kallat 

standardförfarande. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda 

sakägare, kommunala och statliga instanser har haft möjlighet att framföra 

synpunkter på förslaget. Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 2 

juli–30 augusti 2019 samt granskning under tiden 3–19 september 2020. Av de 

synpunkter som har inkommit under samråds- och granskningstiden har en 

samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande upprättats av Umeå 

kommun, Detaljplanering. 

 

För planområdet gäller översiktsplan Fördjupning för älvslandskapet 

(2012). Detaljplanen är förenlig med översiktsplan och överensstämmer 

med övergripande hållbarhetsstruktur gällande byar i tillväxtstråk. 

Antagande av detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige med anledning 
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av att verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten behöver utökas till 

att omfatta hela planområdet. 

Beslutsunderlag 

Plankarta  

Planbeskrivning  

Granskningsutlåtande  

Samrådsredogörelse 

Naturvärdesinventering  

PM arkeologi  

PM arkeologi - förundersökning 

PM arkeologi - slutredovisning  

Riksintresseanalys 

BN-protokoll 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen och utöka verksamhetsområdet 

för vatten och spillvatten. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund, Davis Kaza, Anders Sellström, Mattias 
Sehlstedt, Ulrik Berg, Eric Bergner, Peder Westerberg och Andreas Sjögren.  
 
Yrkanden 
Mikael Berglund (S), Davis Kaza (AP), Anders Sellström (KD), Mattias 
Sehlstedt (V), Ulrik Berg (M), Eric Bergner (C), Peder Westerberg (L) och 
Andreas Sjögren (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Sökande 

De med kvarstående synpunkter 

Länsstyrelsen  
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§ 3 
Diarienr: KS-2020/00885 

Genomförandeavtal gällande Umeå Baggböle 1:17 

och 2:23 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna genomförandeavtal med Obos Mark AB gällande Baggböle 

1:17 och 2:23 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Obos Mark AB har en markanvisning på del av fastigheten Baggböle 1:17. 

För del av fastigheterna Baggböle 1:17 och 2:23 har en ny detaljplan tagits 

fram och ska antas. Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga 

förutsättningar för bostäder genom att möjliggöra för avstyckning av 19 

tomter för villabebyggelse. Detta genomförandeavtal tecknas för att 

säkerställa genomförandet av detaljplanen. Planområdet är planerat att 

anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. Det är enskilt huvudmannaskap 

inom detaljplanen, d.v.s. gator och anläggningar ska skötas av dem som bor 

där genom en gemensamhetsanläggning och inte av kommunen.  

Genomförandeavtalet tydliggör att exploatören har ansvaret för utförandet 

av vägen till villatomterna samt breddningen av den befintliga vägen samt 

att det utförs i enlighet med de krav som kommunen ställer.  

Beslutsunderlag 

Genomförandeavtal 

Kartbilaga 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson, Sarah Lundgren 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna genomförandeavtalet. 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund  
 
Yrkanden 
Mikael Berglund (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Sarah Lundgren, mark och exploatering 
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§ 4 
Diarienr: KS-2015/00893 

Motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år; 

Ulrika Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år, i enlighet 

med yttrande från Umeå kommunföretag AB. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 

yrkar Ulrika Edman (V): 

• att Umeå kommun inför 0-taxa för barn upp till 13 års ålder. 
 

Umeå kommunföretags yttrande 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit gratis 

kollektivtrafik upp till 13 år. 0-taxa i kollektivtrafiken är en av 

Vänsterpartiets visioner för Umeå. Ett genomförande skulle stärka barn ur 

alla socioekonomiska grupper samt skapa ett långsiktigt miljötänkande för 

att få barn att välja bussen. 

 

Kollektivtrafiken i Umeå kommun finansieras till delar av de biljettintäkter 

som trafiken genererar och via en uppdragsersättning från Umeå kommun. 

Nedanstående mycket översiktliga räkneexempel avser konsekvenser av att 

införa en nolltaxa för alla resenärer i Umeås lokaltrafik – Ultra-trafiken.  

Bruttokostnaden för lokaltrafiken i Umeå uppgår till ca 200 Mkr/år. 

Nettounderskottet för lokaltrafiken år 2019 uppgick till ca 85 Mkr.  

Avgiftsfria bussresor är ett alternativ som ibland förordas. Den erfarenhet 

som finns kring avgiftsfrihet är att korta bussresor ökar samt att framförallt 

fotgängare och cyklister attraheras av en sådan förändring. 
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De orter som infört nolltaxa är små och meranvänder redan betalda 

skolskjutsbussar – som inte är fulla av resenärer – till att skapa en avgiftsfri 

busstrafik. I Umeås lokaltrafik har förhållandena varit annorlunda. Innan 

pandemin var bussarna fulla under rusningstrafiken och under pandemin 

har vi återkommande klagomål om trängsel i fordonen. Gratis 

kollektivtrafik upp till 13 år skulle med andra ord innebära ett behov av fler 

bussar under rusningstrafiken vilket skulle öka kollektivtrafikens 

underskott. Med hänsyn till stora osäkerheter i kommunens och 

kollektivtrafikens ekonomiska utveckling under de kommande åren bör vi 

inte föreslå åtgärder som riskerar att försvåra möjligheten att även 

fortsättningsvis ha ett attraktivt kollektivtrafiksystem. 

 
För att locka bilister krävs andra åtgärder, framförallt ett tillräckligt 

attraktivt trafikutbud. Umeå kommunföretag har under de senaste tio åren 

arbetat strukturerat för att förbättra kollektivtrafiken i Umeå kommun 

inom ramen för de pengar som kommunfullmäktige avsätter. Vi hade fram 

till pandemin ökat resandet med ca 100 %, kunnat hålla biljettpriserna på 

en låg nivå samt ökat kundnöjdheten till att idag vara en av de högsta i 

landet. 

Beslutsunderlag 

Motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år 

Umeå kommunföretag AB - yttrande 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen 

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

(avslag) 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Ulrika Edman, Janet Ågren, Patrik Brännberg, Åsa 
Bäckström, Elin Söderberg, Mikael Berglund, Hans Lindberg, Mattias 
Larsson, Lasse Jacobson, Nils Seye Larsen, Bore Sköld, Karl Larsson, Peder 
Westerberg, Igor Jonsson, Anders Sellström, Nasteho Osman Lander, 
Andreas Sjögren, Anders Ågren, Lars-Arne Ivert och Greger Knutsson. 
 
Yrkanden 
Ulrika Edman (V), Åsa Bäckström (V), Lasse Jacobson (V), Bore Sköld (V) 
och Nasteho Osman Lander (V) – Bifall till motionen. 
  
Janet Ågren (S), Patrik Brännberg (AP), Elin Söderberg (MP), Mikael 
Berglund (S), Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C), Nils Seye Larsen 
(MP), Karl Larsson (S), Peder Westerberg (L), Igor Jonsson (M), Anders 
Sellström (KD), Andreas Sjögren (S) och Anders Ågren (M) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen. 
 
Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Umeå kommunföretag AB 
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§ 5 

Diarienr: KS-2018/00968 

Motion 50/2018 Avskaffa delade turer; Ulrika 

Edman och Åsa Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 50/2018: Avskaffa delade turer i enlighet med 

äldrenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

Åsa Bäckström, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om att bifalla motionen. Se beslutsordning för 

reservationstext. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2019 

yrkar Vänsterpartiet: 

 
att delade turer inte ska få förekomma inom den kommunala 
äldreomsorgen 
 
att ta fram en plan för bemanning, schemaläggning och finansierings så att 
delade turer upphört innan utgången av 2019. 

Beslutsunderlag 

Motion 50/2018 Avskaffa delade turer 

Protokollsutdrag äldrenämnden 2019 §23 

Äldrenämndens yttrande 2019-02-15 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 §10 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson och Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
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Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot Skölds förslag 

om bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Särskilt uttalande 

Peder Westerberg (L) deltar inte i beslutet. 

 

Reservation 

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

motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen 

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

avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Åsa Bäckström (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall till 

motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-01-25. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Åsa Bäckström, Marianne Normark, Mariam Salem, 
Veronica Kerr, Patrik Brännberg, Anders Ågren, Charlotta Westerlund, 
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Sven-Olov Edvinsson, Ulrika Edman, Karl Larsson, Lars-Arne Ivert, Ellen 
Ström, Tomas Wennström, Petter Nilsson, Bore Sköld, Lasse Jacobson   
 
Yrkanden 
Åsa Bäckström (V), Marianne Normark (L), Ulrika Edman (V), Ellen Ström 
(V), Bore Sköld (V), Lasse Jacobson (V) – Bifall till motionen. 
 
Mariam Salem (MP), Veronica Kerr (KD), Patrik Brännberg (AP), Anders 
Ågren (M), Charlotta Westerlund (S), Sven-Olov Edvinsson (C), Karl 
Larsson (S), Lars-Arne Ivert (SD), Tomas Wennström (S) och Petter Nilsson 
(SD) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 49 ja-röster mot 15 nej-röster och 1 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen.    Voteringslista. 
 
Reservation 

Åsa Bäckström, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag om att bifalla motionen. Så länge äldreomsorgen inte har 
goda arbetsvillkor så är den underfinansierad - delade turer ska inte 
förekomma inom äldreomsorgen. Vänsterpartiet skickade in motionen 
2018-12-17 och därmed så behöver en korrigering av andra att-satsen 
göras. Andra att-satsen ändras till ”utgången av 2022”, istället för 2019. 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden 

Jämställdhetsutskottet 

Motionärerna 
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§ 6 

Diarienr: KS-2019/00211 

Motion 8/2019: Avsluta samarbetet med Fairtrade; 

Madelene Nord (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 8/2019: Avsluta samarbetet med Fairtrade i enlighet 

med yttranden från miljö- och hälsoskyddsnämndens och 

jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

Madelene Nord, för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 

yrkande om att bifalla motionen. 

 

Särskilt uttalande 

Davis Kaza, för Arbetarpartiet deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2019 yrkar 

Moderaterna: 

• att Umeå kommun säger upp avtalet med Fairtrade 

• att Umeå kommun inte särbehandlar Fairtrade vid inköp och 
upphandling utan behandlar det som vilket annat varumärke som 
helst. 

 

Motionen har gått på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden och 

jämställdhetsutskottet. De har båda föreslagit avslag till motionen i sina 

yttranden. 

Beslutsunderlag 

Motion 8/2019 Avsluta samarbetet med Fairtrade 

Miljö och hälsoskyddsnämndens yttrande 2019 § 116 

Bilaga till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019 § 116 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 § 27 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Bore Sköld (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Ågren (M) med instämmande av Peder Westerberg (L) och 

Veronica Kerr (KD) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) - med instämmande av Mattias Larsson (C) – bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-12-21 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-01-25. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-01-25 
Följande yttrar sig: Madelene Nord, Nils Seye Larsen, Peder Westerberg, 
Davis Kaza, Anders Ågren, Peter Vigren, Maja Westling, Anders Sellström, 
Andreas Sjögren, Karl Larsson, Åsa Bäckström, Kjerstin Widman, Lasse 
Jacobson, Charlotta Westerlund, Maria Nilsson och Ulrik Berg.   
 
Yrkanden 
Madelene Nord (M), Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M), Anders 
Sellström (KD), Kjerstin Widman (M), Maria Nilsson (SD) och Ulrik Berg 
(M) – Bifall till motionen. 
 
Nils Seye Larsen (MP), Peter Vigren (S), Maja Westling (C), Andreas 
Sjögren (S), Karl Larsson (S), Åsa Bäckström (V), Lasse Jacobson (V) och 
Charlotta Westerlund (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Davis Kaza (AP) – Särskilt uttalande om att Arbetarpartiet avstår från att 
rösta vid en votering och deltar inte i beslutet. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 

förslag att avslå motionen. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 43 ja-röster mot 20 nej-röster och två som avstår från att rösta 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Voteringslista. 
 
Reservation 

Madelene Nord, för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 

yrkande om att bifalla motionen. 

 

Särskilt uttalande 

Davis Kaza, för Arbetarpartiet deltar inte i beslutet. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
 

 

 

 

 

  



Sida 19 av 61 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-01-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 7 
Diarienr: KS-2019/00303 

Motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland 

unga; Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall och 

Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-02-22 på grund av 
tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2019 yrkar 

Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall och Maria Nilsson (SD): 

 

• att Umeå kommun ska göra översyn över behov av ytterligare 
skolpsykologer och skolkuratorer 

• att Umeå kommun ska se över möjligheten att stärka samarbetet 
med Region Västerbotten 

• att För- och grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden, utreder kostnader för möjliggörande av 
terminsvisa samtal med skolpsykolog eller skolkurator för elever på 
högstadiet och gymnasiet 

• att För- och grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden, utreder kostnader för jourhavande 
skolpsykolog och skolkurator, utanför ordinarie skoltid 

• att Umeå kommun kartlägger möjliga externa finansiärer, som stat 
samt EU, för insatsen 

• att riktade insatser på utbildning av samtlig skolpersonal på 
högstadiet och gymnasiet, i syfte att bättre förstå och identifiera 
psykisk ohälsa bland elever 

 
För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

samt jämställdhetsutskottet har yttrat sig på motionen. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden föreslår avslag på samtliga yrkanden, förutom 
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yrkande 2 som de anser besvarat. För- och grundskolenämnden och 

jämställdhetsutskottet föreslår avslag på motionen i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Motion 10/2019 Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga 

För- och grundskolenämndens yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningens yttrande 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga. 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Christina Sjödin (SD) – bifall till motionen 

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

(avslag) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

 

Reservation 

Christina Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 
2021-02-22 på grund av tidsbrist. 
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Beslutet ska skickas till 

Motionärerna 

För- och grundskolenämndens yttrande 2019 §62  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019 §65 

Jämställdhetsutskottet 2020 §2  
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§ 8 
Diarienr: KS-2019/00738 

Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn Kjellsson 

och Marianne Normark (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-02-22 på grund av 
tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019 

yrkar Liberalerna: 

 

att Umeå kommun utreder förutsättningarna för att etablera 
regnbågsboenden, i form av hela boenden eller delar av boenden eller 
likvärdiga alternativ, inom äldreomsorgen och individ- och 
familjeomsorgen (LSS). 
 
att Umeå kommun tillser att alla anställda inom omsorgsverksamhet har 
kunskap om och förståelse för HBTQ-personer. 
 

Individ – och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens 

första att-sats avslås och att motionens andra att-sats anses vara besvarad. 

Äldrenämnden och jämställdhetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige 

avslår motionens första att-sats och bifaller motionens andra att-sats. 

 

Den som är äldre och HBTQ-person, eller funktionsnedsatt och HBTQ-

person har precis som alla andra rätt till en omsorg fri från diskriminering, 

kränkningar, förutfattade meningar och bristande kompetens. För att 

minska risken för brister i bemötande av HBTQ-personer inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen är det precis som motionen lyfter fram viktigt att 

se till att personalen inom omsorgen har kunskap om och förståelse för 

HBTQ-personer. I brukarens genomförandeplan ska personens individuella 

behov respekteras och levnadsberättelsen tas tillvara för att skapa en god 

omsorg och ett gott bemötande. 
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Kunskap om HBTQ är sedan några år tillbaka en del av den utbildning som 

ges till kommunens nya chefer inom funktionshinderomsorgen liksom i 

utbildningen som ges till kommunens nya chefer inom äldreomsorgen. 

Även i introduktionsutbildningen för nya medarbetare inom 

funktionshinderomsorgen ingår HBTQ-kompetens. I dagsläget ingår det 

inte i äldreomsorgens basutbildning för nya medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Motion 21/2019: Regnbågsboenden  
Äldrenämndens yttrande motion 21/2019  
Protokollsutdrag äldrenämnden 2019 §94  
Individ- och familjenämndens yttrande motion 21/2019  
Protokollsutdrag individ- och familjenämnden §256 

Protokollsutdrag jämställdhetsutskottet 2020 §1 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionens första att-sats och 

att bifalla motionens andra att-sats) mot bifall till motionen. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

Nej-röst för bifall till motionen. 
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Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S), ordförande X   

Anders Ågren (M) X   

Janet Ågren (S) X   

Tomas Wennström (S) X   

Mattias Larsson (C)  X  

Peder Westerberg (L)  X  

Bore Sköld (V)  X  

Summa 4 3  

 

Med fyra ja-röster mot tre nej-röster beslutar näringslivs- och 

arbetsutskottet att bifalla tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionens 

första att-sats och att bifalla motionens andra att-sats. 

 

Reservation 
Peder Westerberg (L) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Peder Westerberg (L) med instämmande av Åsa Bäckström (V) och 
Mattias Larsson (C) – bifall till motionen 
 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens 
första att-sats och bifalla motionens andra att-sats. 
 
Reservation 
Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om bifall till motionen. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-12-21 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-01-25. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-01-25 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden 

Jämställdhetsutskottet 
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§ 9 
Diarienr: KS-2020/00327 

Motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt 

Umeå; Ulrika Edman, Lennart Arvidsson, Åsa 

Bäckström, Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-02-22 på grund av 
tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-05-25 yrkar Vänsterpartiet: 

 

• att personalnämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för hur 
omfattande den lönemässiga värdediskrimineringen är i Umeå kommun 

• att personalnämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda 
fackförbund, arbeta fram en strategi för att komma tillrätta med denna 
värdediskriminering inom kommunen 

• att de två utredningsuppdragen ingår som en angelägen del i det vi 
kallat för Gender budgeting. 

 

Personalnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. (se protokollsutdrag 2020-

09-15, § 24.) 

Beslutsunderlag 

Personalnämnden protokoll 2020-09-15, § 24. 

Motionen. 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen besvarad mot Skölds 

(V) förslag om bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen 

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

anse motionen besvarad) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget att bifalla 

motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-12-21 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-01-25. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-01-25 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna  
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§ 10 

Diarienr: KS-2020/00467 

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga; 

Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-02-22 på grund av 

tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 yrkar 

Gudrun Nordborg (V): 

• att Umeå kommun utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola 
och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd. 

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

samt jämställdhetsutskottet har yttrat sig. Skolnämnderna föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Jämställdhetsutskottet föreslår i 

sitt yttrande att motionen ska anses besvarad. 

 

Skolnämndernas gemensamma yttrande 

Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

för att stödja eleverna mot utbildningens mål. Umeå kommuns 

utbildningar erbjuder elevhälsa för elever i grundskolan och i 

gymnasieskolan, vilket innebär åldrarna 6-12 år i normalfallet. Umeå 

kommuns elevhälsa ansvarar för de elever som går i våra kommunala 

skolor. Det innebär att alla barn/ungdomar i Umeå inte har tillgång till 

Umeå kommuns elevhälsa. Alla skolhuvudmän har ett ansvar för att de 

egna eleverna har tillgång till elevhälsa. Elevhälsopersonalen, till exempel 

skolsköterska och kurator finns endast tillgängliga under planerad 

skolverksamhet och har ingen akutverksamhet i sitt uppdrag. 

Finansieringen av förslagen verksamhet är oklar och går ej att genomföra 

med befintliga resurser. Föreslaget med gratis mensskydd till unga är i sig 

positivt men ligger inte i linje med elevhälsans uppdrag enligt skollagen.  



Sida 29 av 61 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-01-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga 

För-och grundskolenämndens yttrande 2020 § 64  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2020 § 62 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 § 41 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion 11/20: Gratis mensskydd till 

unga i enlighet med yttrande från för- och grundskolenämnden och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen mot Skölds 

förslag om att bifalla motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen 

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

(avslag) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Reservation 

Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget att 

bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 §41   
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§ 11 
Diarienr: KS-2020/00479 

Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska 

för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst; 

Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson, Birgitta Palm-Ejlefall 

(SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-02-22 på grund av 

tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2020 yrkar Lars-Arne Ivert 

(SD), Maria Nilsson (SD), Birgitta Palm-Ejlefall (SD): 

• att Umeå kommun ställer krav på att de som anställs inom 
äldreomsorg och hemtjänst i kommunal regi är godkända i svenska 
C  

 
Yttranden har inkommit från äldrenämnden och kommunfullmäktiges 

jämställdhetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för verksamma inom 

äldreomsorg och hemtjänst 

Protokollsutdrag ÄN 2020 §57 

Äldrenämndens yttrande 

Protokollsutdrag JUSK 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson och Olov Häggström 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 
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Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion 12/2020: Krav på 
språkkunskap i svenska för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst i 
enlighet med äldrenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – att anse motionen besvarad. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att anse motionen 

besvarad. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 

 

Reservation 

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

avslå motionen till förmån för eget förslag om att anse motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) och Carin 

Nilsson (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå 

motionen)  

 

Anders Ågren (M) med instämmande av Peder Westerberg (L), Veronica 

Kerr (KD) och Mattias Larsson (C) – att anse motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

Anders Ågrens m fl yrkande att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

förmån för eget yrkande att anse motionen besvarad. 
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Protokollsanteckning  

Mattias Larsson (C) - Det ska vara en absolut självklarhet att en 

arbetsgivare säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd 

hos de som de är satta att hjälpa. Vi vet att bristande kunskaper i svenska 

språket riskerar patientsäkerheten samtidigt som äldre personer har vittnat 

om att de undviker att ta kontakt med personal för att de inte kunnat 

förstå varandra. Svenska C på SFI motsvarar ungefär årskurs 5 på 

mellanstadiet vilket vi anser är mycket lågt ställda krav som redan uppfylls 

idag därför ska motionen anses vara besvarad. Vi menar att arbetsgivaren 

har ett stort ansvar vid rekrytering att försäkra sig om att den anställde har 

nödvändiga kunskaper och här finns utrymme för förbättringar. 

Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är stora, men det är ingen lösning 

att sänka kraven på att kunna det svenska språket när det utgör en så viktig 

del av omvårdnad och patientsäkerhet. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden 
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§ 12 
Diarienr: KS-2020/00493 

Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; 

Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-02-22 på grund av 

tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-06-15 yrkar Anders Norqvist 

(L):  

 

- att en utredning tillsätts för att identifiera vilka delar av IT - funktionen 
som kan läggas ut på extern utförare 

 

- att de ekonomiska konsekvenserna av en sådan åtgärd redovisas 
 

Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår förslaget (se protokollsutdrag 2020-09-24, § 92). 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2020-09-24, § 92. 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion 13/2020: Upphandla delar 

av IT-stödet i enlighet med tekniska nämndens yttrande. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Propositionsordning som godkänns 
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Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen.  

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Peder Westerberg (L) med instämmande av Anders Ågren (M) och 

Veronica Kerr (KD) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) - bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen 

 

Reservation  

Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen.  

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Motionären   
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§ 13 
Diarienr: KS-2020/00499 

Motion 15/2020: Upphandla Städ - och 

verksamhetsservice; Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-02-22 på grund av 

tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2020 yrkar Anders Norqvist 

(L):  

 
att städverksamheten inom Umeå kommun ska konkurrensutsättas för att 
ge extern utförare möjlighet att bedriva den verksamheten.  
 
att verksamhetsservice inklusive driften av restaurang Översten och 

Ryttmästarens konferens ska konkurrensutsättas för att ge extern utförare 

möjlighet att bedriva den verksamheten. 

 

Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande och föreslår 2020-09-24, 

§ 91 att kommunfullmäktige avslår motionen (se tekniska nämndens 

protokollsutdrag). 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2020-09-24, § 91. 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion 15/2020: Upphandla Städ- 

och verksamhetsservice enligt tekniska nämndens yttrande. 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
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Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall 
till motionen. 
 
Bore Sköld (V) och Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag 
(att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Peder Westerberg (L) med instämmande av Mattias Larsson (C), Anders 

Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) – bifall till motionen 

Nils Seye Larsen (MP) med instämmande av Hans Lindberg (S) – bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om att bifalla motionen 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Tekniska nämnden   
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§ 14 

Diarienr: KS-2014/00373 

Val av ordförande och vice ordförande i nämnden 

för grundläggande IT-kapacitetstjänster (ITKN) 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att utse Janet Ågren (S) till ordförande i nämnden för grundläggande IT-

kapacitetstjänster för 2021 

 

att utse Lorents Burman (S) till vice ordförande i nämnden för 

grundläggande IT-kapacitetstjänster för 2021. 

Ärendebeskrivning 

I reglementet för nämnden framgår att Umeå kommunfullmäktige som 
värdkommun utser ordförande som årligen ska nomineras av en av de 
deltagande kommunerna. Ordförandeposten innehas av alla kommuner i 
tur och ordning.  
 
Följande princip har använts:  
År  Ordförande  Vice ordförande  
2018  Umeå  Skellefteå  
2019  Skellefteå  Vännäs 
2020  Vännäs  Umeå 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Skellefteå kommun 

Vännäs kommun 

Ann Siklund, Gator och parker 

Lönesupport   
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§ 15 

Diarienr: KS-2020/00967 

Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt Christina 

Rydberg (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att utse Mia Winroth (M) till nämndeman i Umeå tingsrätt efter Christina 

Rydberg (M) 

Ärendebeskrivning 

Christina Rydberg har av Umeå tingsrätt, på egen begäran entledigats från 

uppdraget som nämndeman. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Umeå tingsrätt 

Mia Winroth 

Lönesupport 
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§ 16 
Diarienr: KS-2020/00902 

Avsägelse: Ledamot i Kvarken Link OY Anders Ågren 

(M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Anders Ågren (M) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i styrelsen för Kvarken Link OY 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i styrelsen för Kvarken Link OY utse Mattias Larsson (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 att bevilja Anders Ågren (M) 

entledigande från uppdraget som ledamot i styrelsen för Kvarken Link AB 

och Mattias Larsson (C) valdes till ny ledamot. Ärendet kompletteras idag 

med beslut om entledigande och val av ledamot i Kvarken Link OY som har 

sitt säte i Vasa, Finland. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Anders Ågren 

Mattias Larsson 

Umeå kommunföretag 

Lönesupport  
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§ 17 
Diarienr: KS-2021/00072 

Avsägelse: Ledamot i för- och grundskolenämnden 

Sven-Åke Granberg (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Sven-Åke Granberg (KD) begärt entledigande från uppdraget 

som ledamot i för- och grundskolenämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ny ledamot i för- och grundskolenämnden utse (KD) Camilla 

Berg (KD) 

Ärendebeskrivning 

Sven-Åke Granberg har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

för- och grundskolenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Sven-Åke Granberg 

Camilla Berg 

För- och grundskolenämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 18 
Diarienr: KS-2021/00081 

Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige Kerstin 

Jonsson (AP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Kerstin Jonsson (AP) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i Umeå kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kerstin Jonsson (AP) har begärt entledigande från rubricerat uppdrag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kerstin Jonsson 

Länsstyrelsen 

Lönesupport 
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§ 19 
Diarienr: KS-2021/00088 

Anmälningsärenden 2021-01-25 

Motioner 

Motion 42/2020: Storsjödammen; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg 

(AP). Dnr KS-2020/00963 

 

Revisionsrapporter 

Kommunrevisorerna granskar Det systematiska arbetsmiljöarbetet  

 

Kommunrevisionens granskning av placering i familjehem. Dnr KS-

2021/00086 

 

Utbetalning av partistöd 

Dnr KS-2020/00336-14 

 

Beslut från Länsstyrelsen i Västerbotten om efterträdarval 

Avgången ersättare: Olof Kristmansson (AP) 

Ny ersättare: Kerstin Jonsson (AP) 

 

Nämndernas internkontrollplaner 

KS-2020/00944 
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§ 20 
Diarienr: KS-2021/00036 

Interpellation: 4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från 

att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, 

rånade eller ofredade; Anders Ågren (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen och dess svar endast hanteras skriftligt med 

anledning av Coronapandemin. 

Ärendebeskrivning 

Anders Ågren (M) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli 

överfallna, rånade eller ofredade 

 

4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli 

överfallna, rånade eller ofredade. Detta enligt en ny undersökning av Umeå 

kommun, som presenterades i december. 

 

Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år 

för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten 

finns även frågor om till exempel trygghet. Resultatet av undersökningen 

presenterades innan årsskiftet. 

 

En sak som är bekymrande är den otrygghet som kvinnor i Umeå upplever. 

Ca 40 procent väljer - ibland eller ofta - att avstå från att gå ut ensam av 

rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 

procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med 

riksgenomsnittet. 
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Vi har tidigare sett liknande mönster i Unga-enkäten, som riktar sig till 

yngre åldrar i Umeå. I "Unga-enkäten" från 2018 uppgav en stor andel 

tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma 

på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller 

våldtagna när de går hem ensamma. 

 

Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned. Det räcker inte med 

fina högtidstal och nya målsättningar för att motverka brottsligheten och 

öka tryggheten i Umeå. Det krävs också handling. 

 

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att öka tryggheten bland 

umeåborna. I oktober hade fullmäktige kunnat fatta beslut om ett paket av 

åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna, men tyvärr blev det inte så. 

Alla moderata förslag röstades ned. 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till 

kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 

 

1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland kvinnor i Umeå? 
2. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande 

trygghetsskapande insatser? 
3. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka 

tryggheten för kommunens invånare? 
 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Det är oacceptabelt att så många kvinnor och flickor, i Umeå och i hela 

Sverige, får sin frihet beskuren genom bland annat våld i nära relationer, 

hedersförtryck och rädsla för att vistas i det offentliga rummet. Att 

motverka mäns våld mot kvinnor, hedersförtryck och att värna kvinnors 

trygghet och rättigheter är centrala jämställdhetsfrågor. Att värna 

tryggheten överlag är av enorm vikt för att bygga ett gott samhälle. Det 

finns inga enkla lösningar och därför är min inställning att alla goda krafter 

måste jobba tillsammans för att avancera det trygghetsskapande arbetet 

och kampen för jämställdhet. Vi kan alltid göra mer och det är aldrig läge 

att slå sig för bröstet. Vi måste ständigt utvärdera våra insatser, inhämta 

kunskap och utveckla våra metoder. Vi måste vara uthålliga över tid och vi 

måste jobba på flera fronter samtidigt genom samverkan både internt 
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mellan kommunens förvaltningar och externt med andra samhällsaktörer - 

med andra myndigheter, med näringslivet och föreningslivet.  

 

Många av de åtgärder och satsningar som gjorts i Umeå har gett viktiga 

resultat och det finns värdefulla lärdomar att dra av detta. Samverkan 

mellan polisen och socialtjänsten i Umeå har lett till att handeln med 

kvinnors kroppar kunnat bekämpas i Umeå på ett sätt som är unikt 

framgångsrikt för hela landet. Mot bakgrund av den erfarenheten utvecklar 

vi nu samverkan med Polisen med ett nytt samverkansavtal och nya 

medborgarlöften för att höja ambitionerna för trygghetsarbetet ytterligare. 

Bland annat med förstärkt fokus på att bekämpa droghandeln. 

Droghandeln är en motor för grov brottslighet och missbruk innebär också 

ökad risk för våldsbrott överlag, inklusive våld i nära relationer. Därför har 

vi också förstärkt socialtjänstens arbete med att fånga upp unga i riskzon 

för missbruk och kriminalitet, samtidigt som vi förstärker samverkan med 

polisen för att på allvar bekämpa narkotikan och förebygga framväxten av 

utsatta områden. Under förra året tecknades också ett trygghetsavtal för 

Ålidhem centrum för att värna tryggheten i det offentliga rummet. Det är 

en modell som jag vill ska användas för fler områden i Umeå. 

 

De förstärkningar som görs i socialtjänstens förebyggande arbete nu hade 

inte varit möjliga om Moderaternas föreslagna nedskärning på 35 miljoner 

för socialtjänsten hade blivit en del av kommunens budget för 2021. 

Allvarligt är även de nedskärningar Moderaterna föreslog i sitt 

budgetförslag på en post i kommunstyrelsen som bland annat finansierar 

Umeå drog- och brottsförebyggande råd. Anders Ågrens (M) beskrivning i 

texten till interpellation, med avseende på sin egen politik, är därför 

försåtlig. De små ”konkreta” satsningar Moderaterna presenterar 

överträffas flera gånger om av de högst konkreta nedskärningar man 

föreslår för socialtjänsten. 

 

För att värna tryggheten måste samhället både ha ett kraftfullt 

förebyggande arbete och ett kraftfullt brottsbekämpande arbete. I Umeå 

bygger vi nu ut det förebyggande arbetet och mer kommer att behöva 

göras. Det är därför jag i höstas föreslog att kommunstyrelsen ska ta fram 

en åtgärdsplan baserad på den kunskap som förmedlas i UmeBrå:s senaste 

rapport. Arbetet med åtgärdsplanen pågår och den kommer att ha en stor 
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betydelse för nästa steg i det konkreta trygghetsskapande arbetet. Vi har 

sedan i höstas också förstärkt socialtjänstens förebyggande arbete och 

avsatt sex nya miljoner i trygghetsanslag för att kommunens verksamheter 

ska kunna arbeta mer innovativt i samverkan för att slå vakt om 

tryggheten. Apropå interpellantens frågeställningar bör också nämnas att 

det är viktigt att vi tillgodoser behovet av stöd för våldsutsatta. Därför har 

vi Centrum mot våld och av det skälet har vi nyligen förstärkt samarbetet 

med tjej- och kvinnojouren i Umeå, vars arbete är omistligt för att stötta 

och skydda våldsutsatta kvinnor och flickor. Vi ser också att hedersrelaterat 

våld och förtryck är ett allvarligt hot mot många flickors och kvinnors frihet 

och därför genomförs en särskild kartläggning av detta för att kunna 

utvärdera det befintliga arbetet mot hedersvåldet och kunna agera mer 

kraftfullt framöver.  

 

Som kommun kan vi göra mycket för att stärka tryggheten och genom de 

förstärkta skrivningarna i kommunens styrande dokument är det nu tydligt 

att arbetet för trygghet ska genomsyra hela kommunens arbete. Vi kan 

också göra mycket i samverkan med andra myndigheter, föreningslivet och 

näringslivet. Men kriminalpolitiken som sådan är främst statens mandat. 

Därför gläder det mig att regeringen nu genomför en historisk satsning på 

rättsväsendet, inte minst på polisen vars behov eftersatts under lång tid 

varit. Så var fallet när Ågrens partikamrater satt i regeringen, när 

skattesänkningar prioriterades framför trygghetsarbetet, bland annat med 

följden att antalet utbildningsplatser på polishögskolorna rasade till 

rekordlåga nivåer. Att sänka skatten med 140 miljarder får konsekvenser, 

inte minst när man sänker skatten med flera gånger mer än de resurser 

man lägger på rättsväsendet. Men nu har utvecklingen vänt och i år får 

polisen ett tillskott på 1,9 miljarder och det utbildas i dag tre gånger fler 

poliser än 2014.  

 

Trygghetsarbetet kräver mer resurser, kunskap och samverkan. Inte fler 

slagord på delningsbilder i Moderaternas sociala medier, politiskt spel eller 

små satsningar på kameror som används för att dölja massiva 

nedskärningar på socialtjänsten. Min inställning är att vi måste prioritera 

socialtjänsten, polisen och skolan och alla andra aktörer som kan göra 

skillnad till det bättre - framför att sänka skatten. Jag utmanar Anders 
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Ågren att göra samma prioritering. Är han beredd att ge socialtjänsten 

arbetsro och prioritera tryggheten framför sänkt skatt i sin nästa budget?   

 

I M:s budgetförslag för 2021 var det 35 miljoner som skulle dras bort från 

individ- och familjenämnden, vilket vore ett dråpslag för socialtjänstens 

förebyggande arbete i Umeå. Det kan man inte kompensera för genom att 

lägga ett par miljoner på ordningsvakter och kameror. Samtidigt vill 

Moderaterna sänka skatten med 44 miljoner och på sikt uppemot 300 

miljoner. Det är ohederligt och oseriöst, om man på allvar säger sig värna 

tryggheten i Umeå. Det är inte att ha ”konkreta förslag” på ett förbättrat 

trygghetsarbete, det är att ge lite med ena handen för att dölja att man tar 

många gånger mer med den andra.  

 

Jag delar Anders Ågrens beskrivning av att mer måste göras för att värna 

tryggheten i Umeå. Det är därför Socialdemokraterna har tagit initiativ till 

ett batteri av nya åtgärder som vi dessutom finansierar. Det är också därför 

jag välkomnar alla partier att vara delaktiga i att utveckla trygghetsarbetet. 

För trygghetsarbetet kräver långsiktighet. Det kräver förebyggande. Det 

kräver resurser. Det kräver samverkan. Men det blir minst sagt märkligt 

varje gång Moderaterna ger sken av att ha högre ambitioner än alla andra 

partier, när man är det enda parti i kommunfullmäktige i Umeå som vill 

sänka skatten på bekostnad av socialtjänstens förebyggande arbete.  

 

Låt oss istället tillsammans jobba konstruktivt för ett tryggt Umeå och ge 
trygghetsarbetet de resurser och den uppmärksamhet det förtjänar. Det 
finns inga enkla lösningar och just därför måste vi samla våra krafter för att 
jobba mot samma mål – långsiktigt. 
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§ 21 
Diarienr: KS-2021/00041 

Interpellation: Har majoriteten några planer på att 

underlätta för berörda näringsidkare även detta år? 

Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen och dess svar endast hanteras skriftligt med 

anledning av Coronapandemin. 

Ärendebeskrivning 

Maria Nilsson (SD) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Har majoriteten några planer på att underlätta för berörda näringsidkare 

även detta år? 

Enligt tidigare beslut har uteserveringsavgiften på allmän platsmark i Umeå 

kommun med anledning av pandemin satts till noll kronor fram till sista 

december 2020. Detta för att underlätta i den mån möjlighet finns från 

kommunens sida. 

 

Situationen har däremot ändå varit tuff för många näringsidkare med 

restriktioner och minskat antal besökare och detta fortsätter nu även in i 

detta år. 

 

För att ge berörda branscher en chans till överlevnad och återhämtning 

anser vi i Sverigedemokraterna att avgiften ska vara noll kronor även 

förår2021. Detta ger företagen en möjlighet att planera framåt och att 

återfå en god ekonomi. 

 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Hans 

Lindberg (S): 
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Har majoriteten några planer på att underlätta för berörda näringsidkare 

även detta år? 

Om svaret är ja vilka är då dessa planer?  

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Förra året vidtogs en rad åtgärder för att stötta näringslivet, föreningslivet 

och andra för vårt samhälle viktiga aktörer som drabbats hårt av 

coronakrisen. Bland dessa ingick samordnad rådgivningstjänst för företag 

som drabbats ekonomiskt av krisen, lotsning av hur företagen kan nyttja de 

stöd som skapats på nationell och regional nivå, prioritering av 

verksamhetskritiska tillstånds-och tillsynsärenden, avgiftsfri torghandel 

från den 1 maj till och med den 31 december, med mera. Avgiften för 

uteserveringar togs bort från 1 maj till och med 30 september 2020 (även 

för restaurangbåtarna), och möjlighet gavs att ansöka om tidigarelagt 

avgiftsfritt uteserveringstillstånd fram till 1 maj. 

 

Vår uppfattning är att det finns ett fortsatt behov av stöd för att lindra 

coronakrisens effekter på företagande, jobb och samhället i övrigt, och 

under kommunalrådsberedningen den 19/1 föreslog jag därför att våra 

stödåtgärder ska förlängas och att förvaltningen tar fram förslag på 
anpassning av vissa av åtgärderna utifrån de behov som råder idag. På 
tekniska nämndens arbetsutskott den 18/1 föreslog Lena Karlsson Engman 
också att nämnden skulle få ta ställning till fortsatt avgiftsbefrielse för 
uteserveringar och torghandel, vilket sker på sammanträdet den 28/1. 
Förslaget är att åtgärden i första hand ska fortgå till sista juni 2021, då vi 
förväntar oss att vaccinationerna mot covid-19 medfört att samhället kan 
öppnas upp igen. Vid behov har vi dock för avsikt att föreslå ytterligare 
förlängning.  
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§ 22 
Diarienr: KS-2021/00062 

Interpellation: Vilka insatser görs för att stötta våra 

lokala företag? Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen och dess svar endast hanteras skriftligt med 

anledning av Coronapandemin. 

Ärendebeskrivning 

Peder Westerberg (L) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Vilka insatser görs för att stötta våra lokala företag? 

Pandemin slår hårt på näringslivet i Umeå och tyvärr känns det långt bort 

innan pandemin är över. Många branscher har det också oerhört tufft och 

man vet inte hur man ska överleva. Restriktioner från regeringen som är 

nödvändiga och förståeliga, gör det inte heller enklare för våra lokala 

företag. Många företag har fått stöd under pandemin, men det kommer att 

ta en lång tid för våra lokala företag att komma tillbaka ekonomiskt efter 

pandemin. Därför skulle det vara välbehövligt, att kommunen även 

fortsätter att stötta våra lokala företag när pandemin är över. 

 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) 

1. Vilka insatser görs för att stötta våra lokala företag? 
2. Kommer det att komma fler åtgärder för att stötta våra lokala 

företag? 
3. Kommer det bli ett fortsatt stöd efter pandemin?  
 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Peder Westerberg (L) har i sin interpellation ställt tre frågor till mig som jag 

avser besvara i ett sammanhang. Pandemin har fått enorma ekonomiska 

konsekvenser och därför har det varit oerhört viktigt att agera för att 
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skydda jobb och företag i Umeå. Min ambition har varit att Umeå kommun 

ska agera aktivt för att stötta näringslivet och vi har sjösatt ett stort antal 

åtgärder under det gångna året (se listan nedan). På grund av att krisen 

fortfarande är ett faktum föreslog jag under kommunalrådsberedningen 

tisdagen den 19 januari att förvaltningen ska ta fram ett förslag på 

förlängning av de stödåtgärder vi genomfört, utvärdera om de behöver 

förändras eller anpassas efter rådande läge och om det finns behov av nya 

åtgärder. I ett första steg föreslår jag att åtgärderna förlängs fram till 

utgången av juni, men att vi över tid måste analysera behovet av ytterligare 

förlängning beroende på pandemins utveckling samt överväga nya åtgärder 

för att fortsätta stötta företagen när smittspridningen är under kontroll och 

ekonomin har möjlighet att komma igång igen. Lena Karlsson Engman 

föreslog också under måndagen den 18 februari att tekniska nämnden ska 

ta ställning till fortsatt avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel.  

 

Det är också glädjande att regeringen agerat resolut med åtgärder som 
såklart även kommer företag i Umeå till del, åtgärder som vi försökt 
förstärka med lokala initiativ. Sedan virusutbrottet har regeringen i 
ändringsbudgetar presenterat krisåtgärder för 2020 och 2021 på 250 
miljarder kronor – och därtill garantier och likviditetsförstärkningar på 
mångdubbelt mer. Företag har beviljats stöd för ungefär 600 000 anställda 
sedan mars 2020 och hundratusentals jobb har på så vis kunnat räddas. En 
del av Umeå kommuns stöd har därför bestått i att ge råd och stöd till 
företagen för att de ska kunna ta del av statliga krisåtgärder. När vi tagit 
oss igenom pandemin kommer det också behövas en kraftfull 
vitamininjektion i ekonomin. För innevarande år har regeringen 
presenterat ett ordentligt återstartspaket för svensk ekonomi på över 100 
miljarder kronor som innebär 75 000 nya jobb. Givetvis måste vi analysera 
på vilket sätt Umeå kommun kan bidra till återstarten genom olika 
stödåtgärder när samhället ska öppnas upp igen. Hur dessa åtgärder ska 
utformas måste vi dock ta ställning till beroende på pandemins utveckling i 
tid och de behov som råder när samhället öppnas upp.  
 
Jag har under det gångna året haft löpande kontakter med näringslivet för 
att uppdatera mig om läget och vilka behov som finns. Det kommer jag att 
fortsätta med. Bland de åtgärder vi sjösatt under året som gått, och som 
jag föreslår förlängning av efter eventuell anpassning eller med 
kompletterande nya åtgärder, kan nämnas:  
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Umeå kommun och de kommunala bolagen ska så långt det är möjligt 
behålla investeringstakten för planerade byggen och underhåll, samt se 
över möjligheten till att tidigarelägga vissa projekt. Detta för att hålla igång 
ekonomin. 

• Påskyndande av kommunens betalningar till sina leverantörer. 

• Ingen avgift för torghandel från 1 maj till och med 31 december 
2020 

• Ingen avgift för uteserveringar från 1 maj till och med 30 september 
2020 (gäller även restaurangbåtarna) samt möjlighet att ansöka om 
tidigarelagt uteserveringstillstånd som är avgiftsfritt fram till 1 maj. 

• Företagsakut – samordnad rådgivningstjänst för företag som 
drabbas av ekonomiska effekter. 

• Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja 
de stöd som har skapats på nationell och regional nivå. 

• Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att 
undersöka möjlighet att pausa eller avbryta. 

• Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att 
undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister för betalning, med 
mera, där lagen så tillåter och det bedöms möjligt. 

• Prioritering av verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. 

• Riktat stöd till företagsinkubatorn Expression för att fortsätta och 
utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för framtidens 
handel. 

• Umeå kommun låter arrangörer behålla utbetalda medel för event 
som inte blir av och upptar en diskussion om hur kommunen kan 
stötta kommande event som ännu inte har fått utbetalning. 

• Samla resurser för att skapa förutsättningar för att snabbt komma 
igång med aktiviteter och event när vi åter igen vill och kan mötas, 
uppleva och umgås. Förstärkning av Visit Umeå för snabb uppstart 
av besöksnäringen. 

• När Umeå kommun är hyresvärd eller leverantör av tjänst följs 
branschrekommendationer om nedsättning av hyror/avgift och 
individuella samtal förs med hyrestagare eller köpare av tjänst. 
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§ 23 
Diarienr: KS-2020/00938 

Fråga: Coronakommissionen - När tar Umeå 

kommun ett helhetsgrepp kring kommissionens 

slutsatser? Åsa Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att frågan och dess svar endast hanteras skriftligt med anledning av 

Coronapandemin. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) har inkommit med en fråga till äldrenämndens 

ordförande. 

 

När tar Umeå kommun ett helhetsgrepp kring kommissionens slutsatser? 

I dagarna har Coronakommissionen publicerat sina slutsatser kring 

äldreomsorgens hantering av pandemin det senaste året. Slutsatserna är 

nedslående, men inte förvånande. 

 

”Slutsatserna visar på strukturella brister inom äldreomsorgen och att 

verksamheterna var dåligt rustade för en pandemi, bland annat på grund 

av otillräckliga regelverk, organisatoriska brister, bemanning och bristande 

medicinsk kompetens.” 

 

Det står klart att äldreomsorgen i stort har saknat tillräckliga 

förutsättningar för att bekämpa smittspridning bland brukare och personal. 

Frågan är därför hur och när Umeå kommun ska ta ett helhetsgrepp kring 

kommissionens slutsatser och de åtgärder som krävs för att komma tillrätta 

med påtalade brister. 

 

Fråga 
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Hur och när ska Umeå kommun ta ett helhetsgrepp kring 

Coronakommissionens slutsatser och de åtgärder som krävs för att komma 

tillrätta med påtalade brister? 

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar: 

Ett första steg är att äldrenämnden ska ta del av kommissionens rapport 
och SKR:s analys så snart som den är klar. Umeå kommun kan inte som 
enskild kommun lösa de problem som lyftes fram. När vi fått analysen så 
ska vi naturligtvis vidta de åtgärder som berör Umeå kommun. 
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§ 24 
Diarienr: KS-2020/00939 

Fråga: Är ett fortsatt beroende av flyget förenligt 

med Umeås klimatambitioner; Bore Sköld (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att frågan och dess svar endast hanteras skriftligt med anledning av 

Coronapandemin. 

Ärendebeskrivning 

Bore Sköld (V) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Är ett fortsatt beroende av flyget förenligt med Umeås klimatambitioner 

Kommunens egen undersökning av konsumentbaserade utsläpp pekar 

tydligt ut flyget som ett område som måste minska för att nå klimatmålen. 

Därtill finns idag en mängd forskning som konstaterar detsamma. Eldriven 

flygtrafik ligger långt i framtiden och bedöms inte kunna ersätta Umeåbors 

idag efterfrågade flygresor under de kommande decennierna. Umeå 

kommun behöver se en drastiskt minskad volym av flygresorna till och från 

Umeå under de kommande åren för att klara våra klimatmål. 

 

På det senaste sammanträdet med kommunstyrelsens planeringsutskott 

behandlades remissärendet om drivmedelsstrategi och handlingsplan för 

Västerbottens län. I det föreslagna yttrandet till Länsstyrelsen står att läsa 

att det är ”viktigt att belysa flygets roll, potential och behov”. Vidare i 

yttrandet läggs en stor tyngd vid elflyg som en del i detta. När 

Vänsterpartiet bad om ett förtydligande kring huruvida 

Socialdemokraternas politik för klimatomställningen innehåller åtgärderför 

att minska mängden flygtrafiksvarade Hans Lindberg till min förvåning 

att en minskning av flygets roll inte skulle vara aktuellt. 
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Då vi hellre vill tro att vi misstolkat, eller att Hans Lindberg talat fel, ställer 

vi därför samma fråga i denna församling, så att det med klarhet ska 

framgå vad Socialdemokraternas syn på Umeås klimatstrategi är. 

 

Fråga 

Tycker Socialdemokraterna att Umeå kommun ska arbeta för ett minskat 

beroende av flyget, och vilka åtgärder är Socialdemokraterna i så fall 

beredda att vidta för att åstadkomma det? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

 

För att vi ska klara klimatomställningen måste hela transportsektorn ställa 

om till hållbara drivmedel. Vi behöver såklart också minska vissa typer av 

transporter. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges 

utsläpp av växthusgaser. Flyget står dock bara för en procent av Sveriges 

utsläpp, inrikesflyget en ännu mindre andel. Det är viktigt att ha i åtanke 

när vi diskuterar hur vi mest effektivt begränsar utsläppen.  

 

Flyget måste givetvis ställa om. Det vill jag vara tydlig med. Och flyget har 

under pandemin minskat radikalt. En ännu större minskning av flyget från 

Umeå dock skulle innebära att vi vore tvungna att stänga ner Umeå Airport 

helt. Det vore inte bra för Umeå eller för vår region.  

 

Det finns självklart anledning att i högre utsträckning än tidigare använda 

sig av den nya tekniken istället för att resa. Under pandemin har vi fått se 

att många möten kan tas på distans istället för att människor reser land 

och rike runt. Däremot är det inte realistiskt att tänka sig att helt avveckla 

flygandet från Umeå. Vi är en liten kommun belägen i norra Europa och 

flyget är en nödvändig del av vår infrastruktur. För näringslivet, för 

umeborna och för att vi ska kunna ha ett utbyte med resten av landet och 

resten av världen. Däremot är det såklart viktigt att vi i största möjliga 

utsträckning undviker att flyga när det inte behövs och i så hög grad som 

möjligt reser hållbart. 
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§ 25 
Diarienr: KS-2021/00083 

Fråga: Färjeförbindelsen mellan Holmön och 

fastlandet; Elmer Eriksson (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att frågan och dess svar endast hanteras skriftligt med anledning av 

Coronapandemin. 

Ärendebeskrivning 

Elmer Eriksson (M) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Jag anser i dagsläget inte Trafikverket prioritera färjeförbindelsen 

mellan Holmön och fastlandet. Behovet måste tillgodoses för öns 

invånare, oavsett ålder, att möjliggöra dagligpendling. 

 

Frågor 

1. Vad gör Umeå kommun för att komma till rätta med rådande 
problematik gällande infrastruktur kring Holmöfärjans 

åretruntdrift? 

 

2. Har Umeå kommun ställt krav på Trafikverket att följa det beslut 
taget av regering 2007? Där fastslogs, efter en utredning av Tage G 

Pettersson, att helhetsansansvaret för all kommunikation gällande 

Holmön vilar på Trafikverket.  

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Det ska inte vara ett kommunalt åtagande att komma till rätta med 

problematik kring åretruntdriften för Holmöfärjan. Det åvilar Trafikverket 

att upprätthålla en standard på färjeförbindelsen som möjliggör 

kommunikation året runt mellan Holmön och fastlandet, även under 
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särskilda förhållanden, för att Trafikverket ska kunna följa 

regeringsbeslutet från 2007.  

 

Att bryta mot beslutet är oacceptabelt. Vid de tvåpartssamtal med 
Trafikverket jag och Janet Ågren har haft tillsammans med din gruppledare 
har vi också varit tydliga med att detta är kommunens hållning.  
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§ 26 
Diarienr: KS-2021/00085 

Fråga: Vad händer med Kvinnofridslinan? Ulrika 

Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att frågan bordläggs till nästa sammanträde då inget skriftligt svar fanns 

med i handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ulrika Edman (V) har inkommit med en fråga till individ- och 

familjenämndens ordförande. 

 

Vad händer med Kvinnofridslinan?  

Insamlingsstiftelsen Respira som samarbetar med och hjälper Kvinnojouren 

i Umeå har nyligen uppmärksammat att det nästintill är en omöjlighet för 

kvinnor att bryta med sin förövare efter det att Kvinnofridslinan, förturen 

till bostad via inte fungerat sedan förra sommaren. Det var i samband med 

att en utredning initierats för omorganisering initierats. 

 

Ingen kvinna har via Kvinnojouren fått hjälp med lägenhet via 

Socialtjänsten/Umeå Kommun utan har tvingats att endast använda sig av 

egna kanaler och via sociala medier för att söka bostad åt våldsutsatta. Inte 

sällan finns en hotbild som gör att kvinnan inte själv kan söka bostad. 

Kvinnojouren har svårt att få svar från hyresvärdar, möjligtvis av rädsla för 

våld och tumult kring bostaden.  Även andra aktörer, så som 

Insamlingsstiftelsen Respira i Umeå, försöker att hjälpa till i kontakterna 

med hyresvärdar, men får heller sällan svar.  

 

Idag kan en begränsad grupp få stöd till bostad, t ex med 

beroendeproblematik eller andra sociala problem. Många kvinnor som levt 

med en våldsutövare har jobb och ett i övrigt skötsamt liv, men kanske inte 

kunnat/vågat stå i bostadskö inför risken at bli upptäckt. Inte sällan är det 

vanligt att förövarna förhalar bodelningsprocessen så att den våldsutsatta 
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får vänta länge på sin rättmätiga del, vilket försvårar möjligheterna att 

förvärva en bostad och kunna gå vidare med sitt liv. Av utrymmesskäl kan 

kvinnojouren inte ta emot alla och svårigheten att hjälpa våldsutsatta 

vidare begränsas kraftigt av bostadsbristen och om man saknar 

möjligheten att köpa en bostad. 

 

Fråga:  

Vad händer med ett av Umeås flaggskepp gällande våldsutsatthet, 
Kvinnofridslinan?   
 

 


