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Beslutande 
Hans Lindberg (S), ordförande 

Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande (deltar på distans) 

Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande (deltar på distans) 

Moa Brydsten (S) (deltar på distans) 

Tomas Wennström (S) (deltar på distans) 

Carin Nilsson (S) (deltar på distans) 

Lena Riedl (M) (deltar på distans) 

Gunilla Berglund (M) (deltar på distans) 

Ellen Ström (V) (deltar på distans) 

Bore Sköld (V) (deltar på distans) 

Mattias Larsson (C) (deltar på distans) 

Peder Westerberg (L) (deltar på distans) 

Nils Seye Larsen (MP) (deltar på distans) 

Marcus Bornemisza (SD) (deltar på distans) 

Veronica Kerr (KD) (deltar på distans) 

 

Ej tjänstgörande ersättare (deltar på distans) 

Mikael Berglund (S) 

Lena Karlsson Engman (S) 

Peter Vigren (S) 

Elmer Eriksson (M) 

Marianne Löfstedt (M) 

Igor Jonsson (M) 

Åsa Bäckström (V) 

Robert Axebro (C) 

Maja Westling (C) 

Christina Sjödin (SD) 

 

Tjänstepersoner (deltar på distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 

Jerker Eriksson, vd AB Bostaden 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 
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§ 98 
Diarienr: KS-2020/00860 

Bolagsinformation: AB Bostaden i Umeå 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationen 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds 

verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 

verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 

utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. 

 

AB Bostadens bolagsinformation lämnas av vd Jerker Eriksson 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 
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§ 99 
Diarienr: KS-2021/00137 

Lägesrapport: Corona-pandemin, Umeå kommuns 

verksamheter maj 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationen 

Ärendebeskrivning 

Margaretha Alfredsson lämnar en uppdaterad rapport om smittläget i länet 

och hur Umeå kommuns verksamheter hanterar situationen. Distans-

undervisningen i högstadiet och gymnasiet förlängs t om 28 maj. 

Rekommendationen att jobba hemifrån, för de medarbetare som har 

möjlighet, gäller till 15 september.  

 

Fredrik Lundberg informerar om att läget i bolagen är oförändrat stabilt.  
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§ 100 
Diarienr: KS-2021/00367 

Modell för förslag till fördelning av budgetram 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa stadsledningskontorets förslag till modell för beräkning av 

totalram, fördelningsbar ram samt fördelning av budgetram till styrelse 

och nämnder. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att fastställa nya riktlinjer för 

Umeå kommuns Budget- och investeringsprocess. Av riktlinjerna framgår 

att förslag till planeringsdirektiv och budget bereds inför hantering och 

fastställande av kommunfullmäktige. I förslaget till planerings-

förutsättningar ingår inriktningsmål, finansiella mål, skattesats, total 

budgetram och plan för finansiering av Umeå kommuns verksamhet för 

kommande verksamhetsår. I förslag till planeringsförutsättningar ska även 

förslag till nämndsramar (drift- och investering), samt förslag till utdelning 

från bolag ingå. Nämnder och bolag får därefter möjlighet att yttra sig över 

ovanstående förslag till planeringsförutsättningar.  

 

Modell för beräkning av förslag till totalram, fördelningsbar ram samt 

fördelning av budgetram till nämnder 

1. Totalram beräknas genom att summera  

• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning baserat på 
regeringens skatteunderlagsprognos i höstpropositionen samt 
oförändrad skattesats  

• intäkter från kraftverksamhet för aktuellt budgetår enligt av 
kommunfullmäktige beslutad flerårsplan  

• utdelning från kommunala bolag för aktuellt budgetår enligt av 
kommunfullmäktige beslutad flerårsplan. 
 

2. För att beräkna hur mycket av totalramen som är fördelningsbar ram dvs 

hur mycket som kan fördelas i förslag till nämndsramar, behöver medel 
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först avsättas till ett antal poster som är beroende av politiska beslut och 

åtaganden och som specificeras i kommunfullmäktiges budgetbeslut.  

Dessa poster är  

• fastställt resultatkrav enligt finansiella mål i kommunfullmäktiges 
senaste budgetbeslut.  

• åtaganden för aktuellt budgetår enligt av kommunfullmäktige 
beslutad flerårsplan (se exempel i bilaga) 

o Kollektivtrafiken 
o Umeå folkets hus 
o Norrlandsoperan 
o Västerbottens museum m fl  

• kommungemensamma kostnader (se exempel i bilaga) 
o Avskrivningar för aktuellt budgetår enligt av 

kommunfullmäktige beslutad flerårsplan  
o Utrangeringar för aktuellt budgetår enligt av 

kommunfullmäktige beslutad flerårsplan  
o Pensioner enligt senaste prognos från upphandlad 

pensionsförvaltare  
o Sociala avgifter baserat på SKR:s senaste beslut 
o Finansiella kostnader för aktuellt budgetår enligt av 

kommunfullmäktige beslutad flerårsplan  

• fördelningsreserv 
o För att möjliggöra politiska prioriteringar och ev 

anpassningar baserade på nämndernas yttranden finns en 
fördelningsreserv som föreslås vara ca 0,6% av kommunens 
omslutning. 

 

3. Den fördelningsbara ramen fördelas i förslaget till nämndsramar så att 

respektive nämnd erhåller samma procentuella andel av den 

fördelningsbara ramen som i kommunfullmäktiges senast beslutade 

budget. Kommunstyrelsens andel omfattar inte de åtaganden som framgår 

av punkt 2. 

Beslutsunderlag 

Bilaga Beräkning av fördelningsbar ram. 

Beredningsansvariga 

Urban Blomdal, budgetchef 

Henrik Olofsson, controller 

Anette Sjödin, controller 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi   
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§ 101 
Diarienr: KS-2021/00170 

Finans- och kraftrapport mars 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport mars 2021. 

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 mars 2021 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

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

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson, Umeå kommunföretag 
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§ 102 
Diarienr: KS-2021/00490 

Översyn av kommunkoncernens resurser och 

förmågor för digitalisering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ge stadsdirektören i uppdrag att, i samverkan med kommunens 

förvaltningar och bolag, göra en översyn av samt ge förslag på 

organisering och samordning av den digitala transformationen. Det 

inbegriper förmågor och resurser för en bred digitalisering liksom drift 

och utveckling av IT 

 

att återrapportering av uppdraget sker senast oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 

”Digitaliseringen av samhället fortgår ständigt och i allt snabbare takt. 

Obegränsad information och kunskap är i dag bara ett knapptryck bort. Det 

kommer att påverka kommunen och på sikt kommer dessa förändringar 

vara genomgripande vad gäller vilka jobb som tillkommer och försvinner, 

vilka branscher som kommer att vara växande och när det gäller 

kommunens framtida personalbehov. Digitaliseringen öppnar upp och 

skapar nya förutsättningar för en närhet mellan platser och verksamheter 

som inte grundar sig på geografi.” – Umeå kommuns strategiska plan 2016-

2028 

Kommunfullmäktige har angett riktningen med det övergripande målet -

Digitalt först! ”För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö 

och ge bättre medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala 

transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns 

verksamhetsutveckling.” 

 

Digitala transformationen öppnar upp möjligheter i allt snabbare takt i hur 

vi bygger den smarta hållbara staden och levererar våra välfärdstjänster. 

Detta har stor potential att leda till ökad intern effektivisering liksom ökad 

kund-/medborgarnytta. Umeå kommuns förvaltningar och bolag står inför 
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betydande utmaningar kring detta. Det tydligaste gapet mellan nuläge och 

önskat läge är förmåga, kompetens och kapacitet att driva digitalisering 

med den förändringstakt som sker i omvärlden för att matcha kunder och 

medborgares förväntningar och verksamhetens krav på effektivisering. 

Umeå kommunkoncern kan också i detta arbete bli en bättre och 

effektivare samarbetspart nationellt/internationellt med myndigheter, 

akademi och näringsliv. 

 

Syftet med detta uppdrag är att först få en nulägesbild av kommunens 

förvaltningar och bolag. Uppdraget ska också visa på en nylägesbild och 

vilka förmågor och resurser som krävs kommungemensamt och i respektive 

bolag och förvaltning för att möjliggöra den digitala transformationen. 

Bolagens och förvaltningarnas skillnader i storlek och förutsättningar ska 

beaktas genomgående i arbetet, liksom koppling till kommunens vision och 

övergripande mål. Uppdraget kan också med fördel samordnas i den 

kommande programstyrningen för det nuvarande inriktningsmålet kring 

digitalisering. Uppdraget ska resultera i en rapport som beskriver nuläge, 

önskat nyläge, gap, samt förslag på konkreta åtgärder och aktiviteter. 

Rapporten ska ge ett underlag för beslut om resursbehov, samordning och 

organisering inför 2022. Områden som kräver ytterligare analys ska 

konkretiseras och formuleras som specifika uppdrag för vilka ansvar tydligt 

framgår. 

 

Översynen utgår från de fyra målområden som beskrivs i SKR:s strategi 

Utveckling i en digital tid1. Nedan följer en sammanfattning av respektive 

målområde samt vilka delar som särskilt ska belysa i uppdraget. 

 
1. Ledning, styrning och organisation 

Genom utvecklad ledning och styrning skapas förutsättningar att nyttja 

digitaliseringen som en källa till stärkt effektivitet och innovation. För att 

uppnå detta krävs förmågan att hantera både innovation och effektivitet 

inom samma styrning samt att hantera en dynamisk balans mellan dessa i 

takt med skiftande krav från omvärlden. Välfärdens utmaningar kräver 

nytänkande och mod. Allt viktigare blir kompetensutveckling samt fokus på 

 
1 
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6
728.html  

https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.html
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.html
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innovation och förändringsledning. Kulturen är en central möjliggörare då 

det är medarbetarna inom organisationen som åstadkommer de faktiska 

förändringarna. Samtliga aktörer behöver även samarbeta för att främja 

det kontinuerliga, livslånga lärandet som möter den enskildes 

kunskapsbehov genom hela yrkeslivet. 

 
Uppdraget ska särskilt belysa: 

▪ förutsättningar för mätning och uppföljning av verksamheternas 
digitala mognad –mognadsmätning enligt DiMiOS2 genomförs inom 
uppdraget 

▪ hur kompetenshöjning kopplat till digital transformation och 
omställningsförmåga kan samordnas 

▪ förutsättningar för att samla/samnyttja spetskompetenser och 
metoder som krävs för en digital transformation, exempelvis inom 
arkitektur, dataanalys, AI, tjänstedesign och förändringsledning 

▪ hur samverkan kan utvecklas inom koncernen och med externa parter 
för att bygga relationer, skapa samsyn, tydliggöra kontaktvägar och 
omvärldsbevaka 

▪ förutsättningar för portföljstyrning utifrån förvaltning, utveckling, 
innovation – fokus på perspektiven att optimera nutiden, skapa 
framtiden och avveckla det som inte skapar värde 

▪ förutsättningar för samverkan kring projektkontor, projektmodell, 
kompetenshöjning och resurser – behov kopplat till större 
koncernövergripande utvecklingsinitiativ ska särskilt beaktas 

▪ hur pilotinitiativ kan samordnas och finansieras via exempelvis 
utvecklingsmedel och extern finansiering 

▪ om det finns legala hinder som behöver beaktas vid en utökad 
samverkan kring digitalisering 

 
2. Arkitektur och säkerhet 
Gemensamma ramverk och standarder för arkitektur och säkerhet kan 
liknas vid vårt vägtrafiksystem. De gemensamma trafikreglerna är grunden 
för ett fungerande trafiksystem och för att kunna bygga samman olika 
vägar med varandra. Att använda gemensamma ramverk och standarder är 
en förutsättning för att uppnå samverkansförmåga, så kallad 
interoperabilitet, på organisatorisk, rättslig, semantisk och teknisk nivå. Det 
ger också stöd för upphandling, nationella och lokala utvecklingsinitiativ 
och som möjliggörare för samverkan mellan aktörer i ett digitalt 

 
2 https://www.digitalforvaltning.se/dimios/  

https://www.digitalforvaltning.se/dimios/
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ekosystem. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, säker 
informationsförvaltning och säkert informationsutbyte är en förutsättning 
för att bibehålla och stärka tilliten till digitala välfärdstjänster. För att få full 
kraft i informationssäkerhetsarbetet integreras det med fördel i 
verksamhetens befintliga styr- och ledningssystem. Kommunkoncernen 
behöver samordna sig för att skapa förutsättningar för följsamhet till den 
ökade nationella samordningen och styrningen som sker inom området. 
 
Uppdraget ska särskilt belysa: 

▪ förutsättningar för att samla/samnyttja arkitekturkompetens med 
perspektiven strategi, verksamhet, information och teknik 

▪ förutsättningar för att etablera arkitekturförmåga för att möjliggöra 
strukturerad förvaltning och utveckling 

▪ förutsättningar för att samla/samnyttja kompetenser inom 
dataskydd/GDPR informationssäkerhet och IT-säkerhet 

 
3. Informationsförsörjning och digital infrastruktur 

Vi lever i en tid där data är en värdefull tillgång. Information som har bred 
användning och är kritisk för samhällets effektivitet behöver följa 
gemensam standard och stabilt tillgängliggöras till en rimlig kostnad. Det 
finns många verksamhetsprocesser som är beroende av effektiv tillgång till 
information av god kvalitet. Exempel på sådan information är uppgifter om 
personer, företag, fastigheter samt behöriga utförare och leverantörer. 
Data är en gemensam resurs som ska kunna återanvändas för olika 
värdeskapande syften. Offentliga organisationer förvaltar enorma mängder 
data. Dessa data bör offentliga organisationer öppna upp och 
tillgängliggöra för andra att använda. Med digital infrastruktur avses 
exempelvis lösningar för informationsförsörjning, säkert 
informationsutbyte, identitetsfederation, behörighetsstyrning, loggning, 
samtycke, spärrar och autentisering. För att nyttja den potential som finns 
inom exempelvis automatisering, maskininlärning och AI behöver 
kommunkoncernen se data som en av de viktigaste tillgångarna och sträva 
efter att arbeta datadrivet vid såväl förvaltning som utveckling. 
 
Uppdraget ska särskilt belysa: 

▪ förutsättningar för att samla/samnyttja grundläggande kompetenser, 
metoder och teknik för digitalisering, exempelvis inom öppna data, 
RPA, IoT, LoRa och e-arkiv 

▪ hur stöd för etablerande av nya arbetssätt och implementering av ny 
teknik kan samordnas 

▪ behov och förutsättningar kring gemensam IT-drift 
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▪ förutsättningar för att mäta och utvärdera koncernens digitala 
infrastruktur och system för en mer kostnadseffektiv förvaltning, 
eventuellt med stöd av verktyget Dios3 

▪ beroenden till DIGG:s, Myndigheten för digital förvaltnings, uppdrag 
kring nationell förvaltningsgemensam digital infrastruktur4 och säker 
tillgång till nationella grunddata 

 
4. Sammanhållen digital service 
Privatpersoner och företag möter i vardagen digitala tjänster som upplevs 
sammanhållna, utvecklas snabbt, är intuitivt designade och där teknologin 
är i framkant. Det ökar förväntningarna på offentlig sektors tjänster. För att 
offentliga aktörer ska kunna möta användarnas förväntningar på 
sammanhållen digital service behöver vi utveckla förmågan att utgå från 
användarens behov och livshändelser. Offentliga organisationer behöver 
säkerställa att man, enskilt och i samverkan med andra, gör rätt saker och 
på rätt sätt. Förutsättningen för att kunna erbjuda sammanhållna 
välfärdstjänster är att det finns samverkande processer. Vidare behöver 
det finnas förvaltningsgemensamma digitala funktioner att tillgå, att 
gemensamma krav ställs vid upphandling av nya lösningar och att 
användare har tillräcklig kunskap och stöd för att använda tjänsterna på 
rätt sätt. Kommunkoncernen behöver ha en gemensam vision för 
framtidens umebo som ger stöd i vart vi behöver ta oss, vad som behöver 
göras och vem som gör vad. 
 
Uppdraget ska särskilt belysa: 

▪ förutsättningar och metodik för behovsdriven utveckling där 
kundens/medborgarens perspektiv sätts i fokus samt hur kompetens 
och resurser kan samlas/samnyttjas 

▪ förutsättningar för samverkan kring ärendehantering och e-service via 
kommunens befintliga e-serviceplattform 

Beslutsunderlag 

Bilaga: SKR:s strategi - Utveckling i en digital tid 

 

 

 

 
3 https://www.digitalforvaltning.se/dios/  
4 https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/uppdrag-for-kommuners-och-regioners-del-
i-den-gemensamma-digitala-infrastrukturen  

https://www.digitalforvaltning.se/dios/
https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/uppdrag-for-kommuners-och-regioners-del-i-den-gemensamma-digitala-infrastrukturen
https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/uppdrag-for-kommuners-och-regioners-del-i-den-gemensamma-digitala-infrastrukturen
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Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 
Thomas Molén 
Lena Höök Gustafsson  
Margaretha Alfredsson 
Fredrik Lundberg, UKF 
 

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

Beslutet ska skickas till 
Umeå Kommunföretag AB Fredrik Lundberg 

Thomas Molén   
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§ 103 
Diarienr: KS-2021/00382 

Kommunstyrelsens egna verksamheter - rapport för 

perioden januari till april 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden januari-april 2021 för 

kommunstyrelsens egna verksamheter 

 

att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 

perioden januari-april 2021. 

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd 

betraktat, ska två gånger per år lämna underlag till sammanställd 

rapportering till kommunfullmäktige. Enligt den anvisning 

kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde tisdagen den 13 april ska 

rapporten innehålla väsentliga ekonomi- och personalförhållanden.  

 

Rapporteringen innefattar även uppföljning av kommunstyrelsens plan för 

intern styrning och kontroll för perioden jan-april 2021. 

Beslutsunderlag 

KS Verksamhetsuppföljning jan-april 2021  

KS uppföljning internkontrollplan jan-april 2021 

Beredningsansvariga 

Henrik Olofsson 

Camilla Högdahl 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Vid ärendets handläggning görs ett redaktionellt tillägg i den förenklade 

rapporten. Under rubriken Måluppfyllelse personalpolitiska mål: 

Resultatmått Ackumulerat utfall 2021 för utbildade skyddsombud ska vara 

75% kvinnor och 25% män.  

 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

med redaktionellt tillägg. 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi   
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§ 104 
Diarienr: KS-2021/00411 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa stadsledningens övergripande prioritering för 2021 som 

bygger på den uppföljning som varje verksamhet har gjort av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet för 2020. 

 

Verksamheten behöver prioritera att jobba med mål och aktiviteter 

utifrån OSA samt fortsätta hitta bra former för distansarbete.  

Ärendebeskrivning 

Under februari genomförde varje verksamhet en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförts under 2020. En 
sammanfattning har gjorts på varje verksamhet över vilka arbetsmiljöfrågor 
som hanterats, både relaterat till Coronapandemin och övriga 
arbetsmiljöfrågor, samt beskrivning av goda exempel och arbetsmiljö-
utmaningar. Verksamheterna har också tagit fram prioriteringar att jobba 
med under 2021. Förvaltningens bedömning är att vi har ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete och för 2021 är fokus att jobba med mål 
och aktiviteter utifrån OSA samt fortsätta hitta bra former för 
distansarbete.  

Beslutsunderlag 

Se bilaga ”KS årlig uppföljning SAM 2020” 

Beredningsansvariga 

Camilla Högdahl, HR-chef 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Camilla Högdahl 
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§ 105 

Diarienr: KS-2019/00980 

Revidering av pensionsriktlinjer i Umeå kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa pensionsriktlinjer att gälla fr.o.m. 2021-06-01 i enlighet med 

förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Det finns behov av att uppdatera pensionsriktlinjerna utifrån förändringar i 

lagstiftning, arbetsliv och arbetsmarknad gällande pensionsåldrar och 

pensionsavgång. Lägsta ålder för uttag av pension är 63 år och pensions-

åldern är rörlig 63-68 år. De förändringar som föreslås är följande: 

- Möjligheten att minska sin arbetstid till lägst 75 % av heltid och 
samtidigt få full inbetalning av tjänstepension förslås ändras från 
tidigare 62 till 63 år mot bakgrund av lägsta ålder är 63 år för att gå i 
pension. Kriterierna för att få denna möjlighet är desamma som 
tidigare – arbetsbrist, konstaterad ohälsa samt kompetensväxling. 
Övre åldersgräns för möjligheten föreslås ändras från tidigare 66 till 
68 år då det nu är möjligt att kvarstå i arbete till 68 år och behov av 
arbetskraft är stort.  

- Det finns numera möjlighet att löneväxla även till pensions-
försäkring förutom de tidigare pensionsval som gjorts. En 
komplettering har gjorts gällande detta.  

- Särskild pension föreslås ändras till högre chefer och 
nyckelpersoner. Förutom förvaltningschefer och avdelningschefer 
vid stadsledningskontoret kan det finnas behov av särskilda 
lösningar till högre chefer och nyckelpersoner även inom andra 
verksamheter. Detta är en viktig faktor vid kompetensförsörjning av 
nyckelpersoner ur konkurrenssynpunkt.  

- Syftet med särskild avtalspension kompletteras med 
omställningsarbete. Tidigare var syftet enbart arbetsbrist. På en allt 
mer rörlig och flexibel arbetsmarknad kan detta vara ett viktigt 
verktyg. 

Beslutsunderlag 

Pensionsriktlinjer i Umeå kommun.  
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Beredningsansvariga 

Stefan Larsson 

Margaretha Alfredsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Lönechef Monica Vestberg 

Personaldirektör 

HR-chefer   
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§ 106 
Diarienr: KS-2021/00346 

Svar på remiss av promemorian Försöksverksamhet 

med yrkesinriktningar på högskoleförberedande 

program 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

förslag. 

Ärendebeskrivning 

I promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program föreslås att regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer ska ges ett bemyndigande att besluta om vissa 

avvikelser från vad som annars gäller för högskoleförberedande program 

för att möjliggöra försöksverksamhet med yrkesinriktning på 

högskoleförberedande program. Syftet är att pröva nya vägar för att ge fler 

elever som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan sådana kunskaper och 

färdigheter som arbetsgivare efterfrågar. I promemorian föreslås även att 

en försöksverksamhet med en handelsinriktning med yrkeskurser på 

ekonomiprogrammet ska inledas. Försöksverksamheten ska bygga på 

frivillighet. En huvudman ska kunna beviljas deltagande i 

försöksverksamheten om huvudmannen erbjuder utbildning på 

ekonomiprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet inom 

samma skolenhet. Vidare ska det vara en förutsättning att det finns ett 

lokalt programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Umeå kommun bereds 

möjlighet att avge synpunkter på promemorian. 

Yttrande (enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag) 

Umeå kommun delar promemorians beskrivning av vikten av en tidig 

etablering på arbetsmarknaden för elever som väljer att inte studera vidare 

efter avslutad gymnasieutbildning. En tidig etablering minskar risken för 
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långvarig arbetslöshet och det arbetsplatsförlagda lärandet skapar 

förutsättningar för värdefulla kontakter med branschföreträdare som 

underlättar övergången. Denna möjlighet saknas för eleverna vid 

högskoleförberedande program, elever som i förhållandevis hög 

utsträckning väljer att inte studera vidare. Umeå kommun anser därför att 

det kan finnas behov och utrymme för en ”hybrid” mellan ett 

yrkesförberedande program och ett högskoleförberedande program. Precis 

som det påpekas i promemorian är en viktig förutsättning att kravet 

kvarstår på den nationella kvalitetssäkring som infördes i samband med 

gymnasiereformen Gy11, vilket innebär att försöksverksamhet med 

yrkesinriktningar, kvalitetssäkras och utvärderas på nationell nivå. 

 

Med ovan nämnda motivering ställer sig Umeå kommun således bakom 

förslagen som lyfts i promemorian, men vill som avslutning lyfta en 

synpunkt angående kravet på att ekonomiprogrammet och försäljnings- 

och serviceprogrammet måste finnas inom samma skolenhet. Umeå 

kommuns organisation av skolenheter skulle då behöva ses över för att 

kunna ansöka om försöksverksamhet. Detta trots att Umeå kommun anser 

att det finns goda förutsättningar för att bedriva försöksverksamheten 

eftersom programmen finns lokaliserade på samma skola med god 

samverkan över skolenheterna. Det kan såldes finnas behov att se över och 

justera kravet kring detta då bedömningen är att framförallt större 

gymnasieskolor med flera rektorer kan ha en liknande organisation som 

Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

GVN-protokoll 2021-04-28, § 58. 

Remissen. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Utbildningsdepartementet senast 25 juni 2021. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 107 
Diarienr: KS-2021/00340 

Godkännande av namnbyte för Västerbackens 

sågverksmuseum 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att i egenskap av stiftelsebildare av stiftelsen skärgårdens 

sågverksmuseum har inte Umeå kommun någon erinran mot stiftelsens 

beslut, den 25 april 2002, att ändra sitt namn till ”stiftelsen 

Västerbackens sågverksmuseum”. 

Ärendebeskrivning 

Det har från Stiftelsen kommit in en skrivelse där stiftelsen Holmsunds 

sågverksmuseum informerar om att stiftelsen numera går under namnet 

stiftelsen Västerbackens sågverksmuseum och vill också officiellt byta 

namn till detta. Länsstyrelsen i Norrbotten kräver att stiftelsebildarna ska 

godkänna detta för att namnbytet kan äga rum, en av stiftelsebildarna är 

Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från stiftelsen. 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Stiftelsen Västerbackens museum 

Länsstyrelsen i Norrbotten  
Lönesupport (Troman) 
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§ 108 
Diarienr: KS-2021/00486 

Årsredovisning: Stiftelsen för stipendier vid Östra 

Gymnasiet 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen 2020 för Stiftelsen för stipendier vid Östra 

Gymnasiet. 

Ärendebeskrivning 

Stipendiekommittén i Maja Beskowgymnasiet beslutar vilka avgångselever 

som får stipendium enligt stiftelsen stadgar. Varje år sammanställs 

räkenskaperna till en årsredovisning som ska godkännas av 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Seija Königsson   
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§ 109 
Diarienr: KS-2021/00485 

Årsredovisning: Stiftelsen Biståndsfonden 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Biståndsfonden 

Ärendebeskrivning 

Biståndsfonden ingår som en del av kommunens förvaltade fonder. Varje 

år sammanställs räkenskaperna till en årsredovisning som ska godkännas 

av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, ekonomi 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Seija Königsson, ekonomi   
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§ 110 

 

Diarienr: KS-2021/00222 

Avsägelse: Ersättare för ombud i Konstvägen 7 

älvar; Robin Thörnberg (L) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja Robin Thörnberg (L) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare för ombud i Konstvägen 7 älvar. 

 

att till ersättare för ombud utse producent Meta Tunell (L). 

Ärendebeskrivning 

Ärendet har tidigare varit behandlat i kommunfullmäktige 2021-03-29 och 

2021-04-26. Men beslutet blev inte rätt då uppdraget gäller ersättare för 

ombud, inte ersättare i styrelsen. Därför tas ett nytt beslut, den här gången 

i kommunstyrelsen som utser ombud till årsstämma. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Robin Thörnberg 

Meta Tunell 

Karin Gulliksson, Bjurholms kommun 

Lönesupport   
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§ 111 
Diarienr: KS-2019/00292 

Val av ombud till Kvarkenrådet r.f:s 

avslutningsmöte och Kvarkenrådet EGTS årsmöte  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till ombud till Kvarkenrådet r.f:s avslutningsmöte och Kvarkenrådet 

EGTS årsmöte utse Janet Ågren (S), Tomas Wennström (S), Nils Seye 

Larsen (MP), Sven-Olov Edvinsson (C), Björn Kjellsson (L), Anders 

Sellström (KD), Ellen Ström (V) och Moa Brydsten (S)  

Ärendebeskrivning 

Vid Kvarkenrådets upplösningsmöte 2021-05-28 behandlas beslut om 

upplösandet av föreningen Kvarkenrådet samt granskning av årsberättelse 

och slutredovisning gällande föreningens ekonomi. På Kvarkenrådet EGTS 

årsmöte behandlas stadgeenliga ärenden och val av ordförande och 

viceordföranden förrättas. Umeå kommun har att utse 8 ombud till 

Kvarkenrådet EGTS årsmöte och dessa kan med fördel även användas som 

representanter vid Kvarkenrådet r.f:s upplösningsmöte. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Vid ärendets handläggning föreslår ordförande att 3 ombud tilldelas 

(S)+(MP), 3 ombud går till (M)+(C)+(L)+(KD) samt ett ombud till (V). Det 

sista ombudet utses genom lottning mellan S+MP och allianspartierna. 

Lottning genomförs mellan Moa Brydsten (S) och Elmer Eriksson (M). Det 

sista mandatet tillfaller Moa Brydsten (S). Kommunstyrelsen beslutar enligt 

förslaget. 

Beslutet ska skickas till 
Valda ombud 

Lönesupport (Troman)   
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§ 112 

Diarienr: KS-2021/00033 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 

maj 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

I och med den nya kommunallagens (SFS 2017:725) ikraftträdande har 

kommunstyrelse och nämnder att fatta beslut om i vilken utsträckning 

delegationsbeslut fattade med delegation från kommunstyrelse respektive 

nämnd, ska anmälas. Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att 

samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2021-04-13 -- 2021-05-11 

Delegationsbeslut i mark- och fastighetsärenden 2021-04-01 – 2021-04-30 

Delegationsbeslut i personal- och organisationsärenden 2021-05. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet med bilaga ska skickas till 
Anneli Holmlund, utbildningsförvaltningen 
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§ 113 
Diarienr: KS-2020/00335 

Motion 6/2020: Inrätta kuratorstjänst i 

äldreomsorgen samt anta en nollvision mot 

självmord som inkluderar alla åldrar; Veronica Kerr 

(KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att bifalla motion 6/2020: Inrätta kuratorstjänst i äldreomsorgen samt anta 

en nollvision mot självmord som inkluderar alla åldrar  

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2020 yrkar Veronica Kerr (KD):  

1. att kommunfullmäktige ger äldrenämnden i uppdrag att utreda 
möjligheten att inrätta en kuratorstjänst inom äldreomsorgen. Detta 
för att säkerställa att äldre inom både hemtjänst och boende på vård 
och omsorgsboende kan få hjälp med både fysiska och själsliga 
problem. 

2. att kommunfullmäktige antar en nollvision mot självmord som 
inkluderar alla åldersgrupper och inte som idag enbart fokus på unga 
personer. 

 

Äldrenämnden har yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå första att-satsen och bifalla den andra att-satsen. 

 

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att anse första att-satsen besvarad och bifalla den andra att-

satsen. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

Stadsledningskontoret har inget ytterligare att tillföra utan konstaterar att 

det i äldrenämndens yttrande framgår att ansvaret fortsättningsvis bör 

ligga på hälso- och sjukvården. I jämställdhetsutskottets yttrande framgår 

det däremot inte lika tydligt varför den första att-satsen ska anses 
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besvarad. Då vare sig ett avslag av den första att-saten eller att anse den 

första att-satsen besvarad skulle leda till ett utredningsuppdrag till 

äldrenämnden förordar Stadsledningskontoret att kommunfullmäktige för 

tydlighetens skull avslår att-sats ett samt, att kommunfullmäktige bifaller 

att-sats två i enlighet med både äldrenämndens och 

jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avslå första att-satsen och bifalla den andra att-satsen i motion 6/2020: 

Inrätta kuratorstjänst i äldreomsorgen samt anta en nollvision mot 

självmord som inkluderar alla åldrar enligt äldrenämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Äldrenämndens protokoll 2020-10-22, § 80. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2020-12-10, § 47. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L) och Mattias Larsson – Bifall till 

motionen (både första och andra att-satsen) 

 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå första att-

satsen och bifalla den andra att-satsen). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

(avslå första att-satsen och bifalla den andra att-satsen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) med instämmande av Anders Ågren (M), Peder 

Westerberg (L), Mattias Larsson (C) och Bore Sköld (V) – bifall till 

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

näringslivs och arbetsutskottets förslag att avslå första att-satsen och 

bifalla den andra att-satsen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för bifall till motionen 

 
Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S) x   

Anders Ågren (M)  x  

Janet Ågren (S) x   

Moa Brydsten (S) x   

Tomas Wennström (S) x   

Carin Nilsson (S) x   

Lena Riedl (M)  x  

Gunilla Berglund (M)  x  

Ellen Ström (V)  x  

Bore Sköld (V)  x  

Mattias Larsson (C)  x  

Peder Westerberg (L)  x  

Nils Seye Larsen (MP) x   

Marcus Bornemisza (SD)(-)  x  

Veronica Kerr (KD)  x  

Summa: 6 9 0 

Med 6 ja-röster mot 9 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden    
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§ 114 

Diarienr: KS-2021/00458 

Namnsättning av gator innanför ringleden, Umeå 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna gatunamnen Stadsvägen, Ytterhiskevägen, Anna 

Grönfeldts gata, Älvsvägen, Sandaesplanaden, Hagaesplanaden och 

Tegsesplanaden samt godkänna utökad utbredning av gatunamnen 

Järnvägsallén och Hissjövägen. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har 2021-04-21 beslutat att överlämna rubricerat 

namnsättningsärende till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Umeå kommun kommer att överta ansvaret för Trafikverkets vägar 

innanför ringleden under kommande år. Delar av dessa vägar är redan 

namnsatta sedan tidigare men för de flesta sträckor saknas namn. 

Lantmäteri har tillsammans med Övergripande planering tagit fram 

förslag på gatunamn på de vägsträckor som saknar ett beslutat namn. 

 

Stadsvägen: 

Vägsträckan mellan Kronoparksrondellen och rondellen vid Sandåkern. 

• Leder trafik in och ut från ”staden” från ringleden. 

 

Ytterhiskevägen: 

Vägsträckan mellan rondellen vid Sandåkern och rondellen vid Bomvägen. 

• Ytterhiske by låg där stadsdelsområdet Väst på stan ligger idag. 

Namnet Ytterhiske finns inte längre kvar i någon av kommunens 

namnsatta objekt och bör bevaras för framtiden. Vägen markerar 

ungefär Ytterhiske bys norra gräns. 

 

Anna Grönfeldts gata: 

Vägsträckan mellan rondellen vid Bomvägen och östra nedfarten från 

Västra esplanaden. 
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• Anna Elisabeth Grönfeldt (1879–1973), föddes i Karlskoga, flyttade 

till Umeå år 1907 för en tjänst vid Folkskolelärarinneseminariet. 

Fröken Grönfeldt kom att spela en stor roll inom politiken, 

rösträttsrörelsen och folkbildningen, varav den sista ses som 

hennes hjärtefråga. Hon var den andra kvinnan att väljas in i Umeå 

kommunfullmäktige och kom att vara aktiv inom den lokala 

politiken livet ut. Hon var engagerad i rösträttsfrågan och var en 

av de 25 kvinnor som var aktiva i LKPR:s verkställande utskott. Hon 

var en av de första kvinnorna i Sverige som utnämndes till lektor 

(matematik och fysik år 1918), motionerade om en tandklinik för 

barn, tidig förespråkare för flygplats (år 1915), invald i mängder av 

kommittéer och föreningar på både lands-, regional- och 

kommunal nivå, ofta som ordförande. Anna Grönfeldt var en 

pionjär inom många områden men rörde sig mest i kvinnopolitiska 

sammanhang. Anna Grönfeldt är en person vars livsgärningar 

bidragit till att Umeå är den stad den är idag. 

 

Älvsvägen: 

Vägsträckan mellan rondellen vid NUS och rondellen vid Strömpilen. 

• Går parallellt med älven. 

 

Sandaesplanaden: 

Vägsträckan mellan rondellen vid Haga och Ersbodarondellen. 

• Umeå stad fick år 1622 tillfälliga stadsprivilegier att bygga staden 

på Sandahemmanets mark (ungefär Centrum, Haga, Sandbacka). 

Nästa år firar Umeå stad 400 år och därför är det passande att 

uppkalla en väg efter området som staden är byggd på. Efterleden 

-esplanad följer gatunamnen från Tegsrondellen i söder till 

Ersbodarondellen i norr. 

 

Hagaesplanaden: 

Vägsträckan mellan Västra Esplanaden och rondellen vid Haga. 

• Går parallellt med stadsdelsområdet Haga, och ändelsen - 

esplanad gör att gatunamnet inte förväxlas med andra gatunamn 

som inleds med ”Haga-”. 
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Tegsesplanaden: 

Vägsträckan mellan Tegsrondellen och Tegsbron. 

• Vägen går genom stadsdelen Teg, delar den i stadsdelsområdena 

Väst-Teg och Öst-Teg. 

 

Järnvägsallén – utökad utbredning: 

Utbredningen av namnet Järnvägsallén sträcker sig i dag från 

järnvägsviadukten i väst till korsningen med Östra Kyrkogatan i öst. 

Gatunamnet föreslås utökas till rondellen nedanför NUS. 

• Järnvägen in till Umeå invigdes den 29 september 1896. Gatan är 

namngiven första gången på 1899-års karta. 

 

Hissjövägen: 

Gatunamnet föreslås utökas västerut till Västerslättsrondellen. 

• Namnet Hissjövägen antogs år 1968 och utgår från Östra 

Kyrkogatan i öst, oklar utsträckning västerut. 

 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämnden 2021-04-21, § 107 

Karta 1: Översikt 

Karta 2: Stadsvägen, Ytterhiskevägen, Anna Grönfeldts gata 

Karta 3: Hagaesplanaden, Sandaesplanaden 

Karta 4: Tegsesplanaden 

Karta 5: Järnvägsallén (utökning), Älvsvägen 

Karta 6: Hissjövägen (utökning) 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Lantmäteri 

Ortsnamnshandläggare Anna Berglund 
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§ 115 

Diarienr: KS-2021/00289 

Avgift för städning inom äldrenämnden och individ- 

och familjenämnden 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att för äldrenämnden och individ- och familjenämnden fastställa avgiften 

för insatsen städ en gång per vecka till 51 % av aktuell maxtaxa, vilket 

motsvarar 1091 kronor per månad för år 2021 

 

att avgiften justeras årligen utifrån aktuell maxtaxa 

 

att avgiften gäller från och med 2021-08-01. 

Reservation 
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet. 

Ärendebeskrivning 

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden föreslår 2021-02-25 

respektive 2021-04-28 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgift 

för insatsen städ. 

 

I dagsläget finns avgift fastställd för städ för en gång per månad, var tredje 

vecka samt varannan vecka. För insatsen städ en gång per vecka finns ingen 

fastställd avgift. Inom äldreomsorgen har i dagsläget 28 personer insatsen 

och inom individ- och familjeomsorg har i dagsläget 23 personer insatsen. 

 

En avgift föreslås för insatsen städ en gång per vecka motsvarande 51 % av 

aktuell maxtaxa, vilket för innevarande år motsvarar 1091 kronor per 

månad. Avgiften justeras årligen utifrån aktuell maxtaxa. Avgiften föreslås 

gälla från och med 2021-08-01. Personer med pågående beslut berörs inte. 

 

Umeå kommuns pensionärsråd har den 5/2 informerats om förändringen. 
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Beslutsunderlag 

Äldrenämndens protokoll 2021-02-25, § 22. 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-04-28, § 94. 

Umeå kommuns pensionärsråd 2021-0205, § 8. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

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

avslagsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag  

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

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till näringslivs och arbetsutskottets 

förslag. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

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

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden   
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§ 116 
Diarienr: KS-2021/00445 

Svar på remiss: Rekommendation till beslut om 

systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 

Västerbotten 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör 

systemledning för Nära vård i Västerbotten. 

 

att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030. 

Ärendebeskrivning 

Omställningen till Nära vård är påbörjad i länets tre närsjukvårdsområden i 

samverkan med kommunerna. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i 

omställningen till Nära vård är samspelet mellan regioner och kommuner, 

där både ledande förtroendevalda och ledande tjänstepersoner är 

delaktiga. För att möta dessa utmaningar har de förtroendevalda i 

samverkansforumet Samråd vård och omsorg fattat beslut om en 

gemensam framtidsbild och en gemensam systemledning för Nära Vård i 

Västerbotten. Samråd vård och omsorg skickar nu rekommendationen för 

beslut till Region Västerbotten och länets 15 kommuner. 

Beslutsunderlag 

Rekommendation till beslut om systemledning och framtidsbild för Nära 

vård 2030 i Västerbotten. 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 

katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se   
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§ 117 
Diarienr: KS-2021/00489 

Avgift vid ansökan om nyetablering eller utökning 

av fristående förskola 

Förlag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att införa avgift vid ansökan om nyetablering eller utökning av fristående 
förskola 
 
att avgiften vid nyetablering sätts till 25 000 kr. 
 
att avgiften vid väsentliga förändringar sätt till 15 000 kr, exempelvis 
ändring av förskolans lokalyta, flytt av förskolan inom en huskropp, flytt till 
annan adress eller vid en planerad varaktig ändring av förskolans 
platsantal. 

Ärendebeskrivning 
Utifrån nya bestämmelser har kommunen sedan 2019-01-01 rätt att ta ut 
en avgift i samband med att fristående huvudmän ansöker om 
godkännande vid nyetablering eller utökning av fristående förskola. 
 
För- och grundskolenämnden föreslår 2021-04-29, § 47 att 
kommunfullmäktige inför rubricerad avgift.  

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens protokoll 2021-04-29, § 47. 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 
 



Sida 39 av 46 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-05-18 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 118 

Diarienr: KS-2021/00399 

Äskande om utökade investeringsmedel till ny 

brygga Norrbyskär 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att bevilja fritidsnämnden 3,0 mnkr i utökad investeringsram år 2021 för 

investering i en ny brygga på Norrbyskär och finansiering sker genom ökad 

upplåning. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har i delegationsbeslut 2021-03-31 äskat 3,0 mnkr i utökad 

investeringsram för en ny brygga på Norrbyskär. 

 

För att utveckla Norrbyskär som besöksmål har en arbetsgrupp bestående 

av representanter från Umeå kommun (Fritid, Näringsliv, Gata/park och 

Fastighet) samt representanter från båtlivet kartlagt behov och 

utvecklingsmöjligheter på Norrbyskär 

 

Av ärendebeskrivningen framgår att den befintliga ångbåtsbryggan är 

obrukbar och farlig och inte kommer att åtgärdas, vilket medför behov av 

en ny lösning för båtlivet redan år 2021. Investeringen planeras i tre 

etapper, där den första etappen blir redan år 2021 för att åtgärda det mest 

akuta. År 2022 genomförs etapp 2, via upphandling det huvudsakliga 

arbetet, och år 2023 etapp 3 då investeringen slutförs. Denna lösning i 

etapper medför bättre förutsättningar för samverkan med flera parter och 

ökad möjlighet att nyttja gemensamma resurser vilket minskar behov av 

köpta tjänster. Det belopp som äskats och föreslås beviljas avser den totala 

investeringen. Den nya bryggan blir en pontonbrygga för besökare till 

Norrbyskär, placerad vid Kalmaren. 

 

En ny brygga på Norrbyskär ryms inte inom fritidsnämndens nuvarande 

investeringsram, varför ett äskande utöver ram är nödvändigt. Vidare 

framför fritidsnämnden vikten av tillskott av medel för drift och skötsel av 
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bryggan. Fritidsnämnden har tagit med ett äskande kring drift och 

underhåll för besöksmål i ordinarie budgetprocess inför 2022, där skötseln 

av Norrbyskär ingår med 0,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut fritidsnämnden 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkande 

Mattias Larsson (C) - ärendet remitteras till Miljö- och 

Hälsoskyddsnämnden för att höra om eventuella miljörisker kopplat till 

utbyggd brygga på denna plats, innan beslut tas i kommunfullmäktige. 

 

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

arbetsutskottets förslag och avslag på remissyrkandet ovan. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer frågan om bifall till näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

 

Därefter ställer ordförande avslag mot bifall till Mattias Larssons 

remissyrkande. Kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden   
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§ 119 
Diarienr: KS-2021/00510 

Revidering av VA-taxa och Allmänna bestämmelser 

för brukande av den allmänna vatten och 

avloppsanläggningen i Umeå kommun (ABVA) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Umeå kommuns VA-taxa revideras enligt de paragrafer som beskrivs 

nedan (nedanstående paragrafer hänvisar till bilagd VA-taxa, 2021-05-01). 

 

• 4§ Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 
 

• 4.3§ Rättelse av text: Förtydligas att paragrafen gäller anläggningsavgift 
i enlighet med Svensk Vattens basförslag P96 

 

• 6§ Anläggningsavgift bostads- och lokalfastighet 
 

• 6.11§ (ny) Införande av tidsbegränsad anläggningsavgift vid 
tidsbegränsade bygglov 

 

• 7§ Anläggningsavgift Annan fastighet 
 

• 7.11§ (ny) Införande av tidsbegränsad anläggningsavgift vid 
tidsbegränsade bygglov. §11 Brukningsavgift 

 

• 11.1§ Rättelse av text: Förtydligas att paragrafen gäller bebyggd 
fastighet i enlighet med Svensk Vattens basförslag P96. 

 

• 16§ Debitering/avläsning¨ 
 

• Debiteringssätt för brukningsavgifter ändras från förfallodagsprincipen 
till efterskottsdebitering. 
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att Umeå kommuns ABVA revideras enligt de paragrafer som beskrivs 

nedan (nedanstående paragrafer hänvisar till bilagd ABVA, 2021-05-01) 

 

• 19§ (ny) Bestämmelser rörande installation av pumpenhet som ingår i 
tryckavloppssystem (LTA-system). Ny paragraf som fastställer ägar- och 
ansvarsfrågan angående LTA-system. 

 

• 20§, 21§, 22§ och 23§ 
Befintliga paragrafer 19, 20, 21 och 22 som har fått nummer för att 

harmonisera med Vindelns och Nordmalings ABVA. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommunföretag AB har översänt styrelsens beslut om att revidera 

VA-taxa och Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten 

och avloppsanläggningen i Umeå kommun (ABVA). Revideringarna framgår 

av beslutsförslaget. 

Beslutsunderlag 

Umeå Kommunföretags AB styrelseprotokoll nr 245 2021-05-03 4:8. 

VA-taxa 2021-05-01. 

ABVA 2021-05-01. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från Umeå kommunföretag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag  

Vakin   
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§ 120 
Diarienr: KS-2021/00511 

Efterskottsfakturering (Umeva) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Umeå Vatten och Avfall AB inför fakturering i efterskott enligt 

föreslagen formulering och genomför en förändring i taxedokumentet för 

VA. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommunföretag AB:s styrelse föreslår efter förslag från Vakin att 

kommunfullmäktige beslutar att Umeå Vatten och Avfall AB inför 

fakturering i efterskott enligt föreslagen formulering och genomför en 

förändring i taxedokumentet för VA. 

 

Vakin föreslår att efterskottsfakturering av taxor införs. Revidering av 

taxedokumentet när det gäller VA är nödvändig eftersom där uttrycks det 

att fakturering ska ske enligt förfallodagsprincipen. I taxedokumentet 

avseende Avfall och Återvinning finns ingen sådan formulering. 

 

Befintlig formulering i VA-taxan: 

”Brukningsavgift enligt 11.1 a), b), c1), c2), e) och f) debiteras enligt 

förfallodagsprincipen. Det innebär att fast och beräknad rörlig avgift 

debiteras fram till förfallodagen. 11.1 d) 11.4 och 11.10 debiteras i 

efterskott. Debitering sker per 3 månaders period eller enligt av 

huvudmannen fastställd intervall.” 

 

Föreslagen formulering i VA-taxan enligt P120 normalförslag från Svenskt 

Vatten: 

”Avgift enligt 11.1 a), b), c1), c2), e) och f) debiteras i efterskott per månad, 

kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 11.1 

d) och 11.10 debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 11 

och 13.” 
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Efterskottsfakturering innebär många fördelar både för kunder och 

administrativt: 

• Fakturorna lättare att förstå för kunder då alla kostnader är i efterskott 
• Vikter (och därmed intäkter) kommer med för hela perioden. (Istället 

för enbart fram till att fakturan skapas mitt i ungefär halva 
debiteringsperioden) 

• Ägarbyten enklare att genomföra då inte faktura för innevarande 
period behöver krediteras 

• Om kunden läst av sin vattenmätare kan de få faktura på enbart 
faktiska mätarställningar 

• Enklare göra förändringar (ändringar på debiteringsgrundande värden) 
på det som inte är fakturerat framåt i tiden. 

• Formuleringen är enligt Svenskt Vattens standardformulering 
 

Nackdelen är självfallet att inbetalningarna förskjuts jämfört med 

förfallodagsprincipen. 

Beslutsunderlag 

Umeå Kommunföretag AB:s styrelseprotokoll nr 245 2021-05-03 4:7 

Vakin 2021-03-29 

Vakin 2021-02-24 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller förslaget från Umeå kommunföretag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 

Vakin   
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§ 121 
Diarienr: KS-2021/00513 

Norrlandsoperan: Ägardirektiv och bolagsordning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa nya ägardirektiv och ny bolagsordning för Norrlandsoperan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommunföretag AB:s styrelse föreslår att kommunfullmäktige 

fastställer nya ägardirektiv och ny bolagsordning för Norrlandsoperan. 

Beslutsunderlag 

Umeå Kommunföretag AB:s styrelseprotokoll nr 245 2021-05-03 4:10. 

Ägardirektiv ver 4 

Bolagsordning ver 3 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller Umeå kommunföretags förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 

Norrlandsoperan   
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 122 
Diarienr: KS-2021/00514 

Västerbottens museum: Ägardirektiv och 

bolagsordning 

Förlag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa nya ägardirektiv och ny bolagsordning för Västerbottens 

Museum. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommunföretag AB:s styrelse föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att fastställa nya ägardirektiv och ny bolagsordning för Västerbottens 

Museum. 

Beslutsunderlag 

Umeå Kommunföretag AB:s styrelseprotokoll nr 245 2021-05-03 4:9 

Ägardirektiv 

Bolagsordning 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller Umeå kommunföretags förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 

Västerbottens museum   
 

 

 


