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Övriga deltagare 

Marie Sandström Öhberg (C), kommunrevisor 

 

Tjänstemän 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB § 126-127. 
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§ 106 

 

Diarienr: KS-2021/00068 

Val av justerare och fastställande av dagordning 

2021-05-31 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Mikael Berglund (S) och Maja Westling (C) till justerare av dagens 

protokoll 

 

att justering äger rum måndag 7 juni kl. 15 

 

att godkänna dagordningen för mötet.   
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§ 107 

 

Diarienr: KS-2021/00384 

Interpellation: Kostnadsökning på 400 miljoner i 

hamnen; Davis Kaza (AP) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Davis Kaza, Hans Lindberg, Mattias Larsson och 

Anders Ågren beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om 

interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Davis Kaza (AP) följande 

interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Kostnadsökning på 400 miljoner i hamnen 

Enligt uppgifter i SVT Västerbotten kommer om- och utbyggnaden av Umeå 

hamn i Holmsund att kosta 1,8 miljarder istället för beräknade 1,4 miljarder 

kr. Denna kostnadsökning på 400 miljoner motsvarar nästan 30 procent!  

 

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor: 

1. Vilka kostnadsökningar innebär detta i räntor och andra 
kapitalkostnader? 

2. Kommer några andra investeringar inom kommunkoncernen 
(förvaltningar och bolag) att skjutas på framtiden eller helt utebli som 
en konsekvens av de ökade investeringarna med 400 miljoner i hamnen 
– i så fall vilka? 

3. Innebär detta att kommunkoncernens (förvaltningar och bolag) totala 
investeringsvolym kommer att öka med 400 miljoner kr och därmed 
även upplåningen? 

4. Kommer kostnadsökningen på 400 miljoner i hamnen att finansieras på 
något annat sätt än genom ökad upplåning, exempelvis genom ökade 
taxor/avgifter? 
 

Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 
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Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ge klartecken för investeringar 

i Umeå hamn och att investeringen ska uppgå till 1,4 miljarder kronor. Det 

är den givna ramen och den kan inte ändras med mindre än att 

kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut. Kommunkoncernens, Umeå 

kommunföretag (UKF), styrelse har sedan projektet inleddes fått löpande 

information om hur om- och utbyggnaden fortskrider. I denna information 

har det framkommit att ytterligare åtgärder än initialt planerat är 

nödvändiga. Bland annat har det framkommit att kajerna är i sämre skick 

än vad tidigare utredningar utvisat.  

 

Styrelsen för hamnbolaget, Umeå hamn AB, har aviserat att vissa av de 

åtgärder som kan krävas för att fullfölja om- och utbyggnaden, kan 

medföra kostnadsökningar i förhållande till given ram för investeringarna. 

Styrelsen för UKF har godkänt rapporten från Umeå hamn AB och har till 

hamnbolaget framfört med tydlighet att kommunfullmäktiges beslut 

innefattar ett tak på 1,4 miljarder och att hamnbolaget därför ska prioritera 

det absolut nödvändigaste för att om- och utbyggnaden ska kunna 

genomföras inom den av kommunfullmäktige givna ramen. Om det inte 

skulle vara möjligt och hamnbolaget anser att investeringsutrymmet måste 

utvidgas, då måste Umeå hamn AB:s styrelse tillskriva styrelsen i UKF och 

begära ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Om så skulle ske får 

kommunfullmäktige avgöra om det är skäligt att utöka investeringen i 

hamnen, i ljuset av de nya åtgärdsbehov som identifierats. Där befinner vi 

oss dock inte i dag och kommunfullmäktige kommer att ha möjlighet att ta 

ställning i fråga om kostnaderna längre fram, om det blir aktuellt med en 

begäran från Umeå hamn AB.   
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§ 108 

 

Diarienr: KS-2021/00447 

Interpellation: Företagsklimat; Anders Ågren (M) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anders Ågren, Hans Lindberg, Anders Sellström, 

Andreas Sjögren och Lasse Jacobson beslutar kommunfullmäktige att 

avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Ågren (M)  

följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå? 

Nu har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterat sin årliga 

undersökning om kommunernas företagsklimat – Offentliga jämförelser: 

Företagsklimat 2020 - där man har tillfrågat de företag som faktiskt har 

haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna 

året. 

 

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas 

myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka 

myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra 

respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. 

Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan 

påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med 

kommunerna som ingår i studien. 

 

Umeå kommun hamnar på plats 133 av sammanlagt 181 kommuner som 

ingått i undersökningen. Det är en försämring med sju placeringar jämfört 

med året innan. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så ligger 

Umeå på plats 51 av 60 kommuner. 
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Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Helt 

uppenbart så måste Umeå kommuns kontakter med näringslivet utvecklas 

så att vi kan erbjuda bättre service till företagen, en större förståelse i vår 

förvaltning för företagens behov samt skapa ett mer tillitsfullt samarbete 

mellan kommunen och vårt lokala näringsliv. 

 

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför: 

1. Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i SKR:s ranking beträffande 
kommunernas företagsklimat? 

2. Om svaret är nej – vad anser du behöver göras kommande år för 
förbättra situationen? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

 

Svar på fråga 1 

Umeås samlade kundnöjdhetsindex i Insikt var 71 för 202, samma resultat 

som 2019. Umeå har med andra ord behållit ett högt betyg.  Att 

kommunen tappat i ranking beror inte på att vi upplevt en försämring av 

kundnöjdheten utan att det finns andra kommuner som förbättrat sin.  

 

Umeå får goda betyg inom de flesta myndighetsområden inom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta gäller även om man tittar på 

resultat kopplat till de specifika serviceområdena information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Inom 

områden där vi tidigare haft ett lägre betyg ser vi en positiv trend.  På 

kommunledningens senaste dialogmöte med Svenskt näringsliv i torsdags 

konstaterades också att många åtgärder har gjorts under året och att vi är 

på rätt väg. Med det sagt ser jag det som att vi alltid ska sträva efter att 

förbättra oss ytterligare.  

 

Svar på fråga 2 

Vi ser en stark, kunskapsdriven tillväxt i Umeå. Årligen startas 700 företag 

och skapas över 1000 nya jobb. Kommunen satsar också strategiskt – med 

bl.a. investeringar i infrastrukturen (hamnen, färjan, tågtrafiken) och 

värdskap för Svenskt Rally (ett event som tidigare år omsatte 180 mnkr för 

turismnäringen). I Insikt återkommer också trygghet som en viktig fråga för 

företagarna, och där arbetar vi vidare utifrån målet att Umeå ska växa 
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tryggt och säkert. Kommunen är också tryggare än rikssnittet enligt Svenskt 

näringslivs senaste ranking. 

 

Vad gäller dialogen med och servicen till företagen genomför vi ett 

långsiktigt utvecklingsarbete. På senaste mötet med Svenskt näringsliv 

diskuterade vi att nu bjuda in till dialogmöten med tjänstepersoner och 

näringslivsföreträdare för att diskutera specifika handläggningsärenden, 

som en del av det arbetet. Vi har förstärkt personal på näringslivsservice, 

och näringslivet kan anmäla in frågor, som kanske hamnat i väntläge, för 

samtal med respektive verksamhet, men också frågor som rör osund 

konkurrens, som slutgiltigt hanteras av politiken om det inte kan lösas på 

tjänstepersonsnivå. Vi arrangerar branschträffar och samverkan med 

Näringslivsavdelningen, där vi bl.a. deltar i företagslotsens nätverk. Vårt 

återkommande Afternoon Tea med byggbranschen ser jag gärna utsträcks 

till fler branscher. Kontinuerligt pågår även arbetet med att utveckla 

hemsidan samt våra digitala tjänster för att underlätta för företagen. 

 

Nämnas kan också de omfattande stödåtgärderna under pandemin, som 

innefattar bl.a. företagsakut, avgiftsfri uteservering, kortade betaltider, 

presentkort till kommunens anställda på 400 kr för att handla i centrum, 

och även fler branschträffar som undertecknad och vice ordförande i 

kommunstyrelsen närvarat vid för att lyssna av hur utvecklingen sett ut 

under pandemin, och nära kontakter med besöksnäringen. Om detta inte 

avspeglas i Umeås näringslivranking får vi fundera på vad det beror på – 

om ytterligare kommunikation om vad som görs behövs, eller om vi 

behöver se över de satsningar som gjort under pandemin.   
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§ 109 

 

Diarienr: KS-2021/00482 

Interpellation: Stora klasser ett problem; Solveig 

Granberg (C) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Solveig Granberg, Moa Brydsten, Lena Riedl och 

Anders Norqvist beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen 

om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Solveig Granberg (C) 

följande interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande. 

 

Stora klasser ett problem 

Hagaskolan utger sig för att bedriva hörselverksamhet men så ser det inte 

ut i verkligheten. Det var en bra tanke som fungerade bra de första åren 

men inte nu. 

 

När Hörselspåret, som det kallades, infördes fick skolan stora summor för 

att rusta upp och göra den lämplig för elever med hörselnedsättning. År 

2012 fick Hagaskolan 33 miljoner för att de skulle bli ett 

kompetenscentrum för specialpedagogik med inriktning för elever med 

hörselnedsättning och på särskola. 

 

Tidigare har barn med hörselnedsättning varit tvungna att åka till statliga 

Kristinaskolan i Härnösand eller Birgittaskolan i Örebro. Nu skulle eleverna 

integreras på Hagaskolan och klasserna vara små med max 15 elever. 

Det som utlovats har nedmonterats i det tysta och klasserna är nu dubbelt 

så stora. Dels räcker inte de tekniska hjälpmedlen till och stort problem är 

att klassrummen inte kan möbleras så att eleverna med hörselnedsättning 

kan avläsa alla sina klasskamrater. De får sitta med ryggen mot varandra. 

Teckenspråkskommunikatörerna som finns får ofta jobba som lärare men 

är öronmärkta för hörselbarnen. På vissa lektioner med halvklass finns inte 
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någon teckenkommunikatör alls. Blir eleverna plötsligt hörande bara för 

det är halvklass? Elevernas behov av teckenkommunikatör förändras ju inte 

av hur stor klassen är! Klasstorleken gör också att barn med hörselskador 

inte får det stöd de behöver och föräldrarna upplever att deras barn 

försöker låtsas att de hör, allt för att inte sticka ut i mängden. 

 

Små klasser är det viktigaste enligt Hörselskadades riksförbund, när man 

har barn med nedsatt hörsel i skolan. Föräldrarna märker att barnen inte 

hör som de skulle kunna göra eftersom skolresultatet blir sämre. 

 

Mina frågor till Moa Brydsten är därför: 

1. Hur mycket pengar får skolan för hörselbarnen, eller går dessa 
öronmärkta pengar till den vanliga verksamheten i skolan? 

2. Varför finns det inte någon på skolan som har övergripande ansvar för 
hörselbarnen? 

 

Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande lämnar 

följande skriftliga svar: 

Hagaskolan får i dagsläget medel för 3,3 tjänster från centralt organiserade 

elevhälsan i kommunen och dessa tjänster används uteslutande till 

teckenkommunikatörer. Dessa teckenkommunikatörer används i klasser 

där elever med hörselnedsättning finns förutsatt att eleverna kan 

teckenspråk och har behov av kommunikatör. Kommunikatörerna används 

även till att ha mindre grupper av elever där eleverna med 

hörselnedsättning ingår, detta för att skapa en tystare miljö där eleverna 

får lättare att lära. 

 

Under hösten 2021 kommer Hagaskolan att tillsätta ytterligare 0,2 tjänst 

teckenkommunikatör och de medlen tas från Hagaskolan och inte från 

Centrala elevhälsan. 

 

Skolan har en ambition att göra mindre grupper av elever för att underlätta 

för de elever som har hörselnedsättning och det sker genom att ha mindre 

grupper tillsammans med en lärare eller teckenkommunikatör. 

 

Skolan är väl medveten om att färre elever per klass är gynnsamt för en 

elev med hörselnedsättning och försöker utifrån lokalernas utformning, 
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organisatoriska och ekonomiska förutsättningar tillmötesgå behovet. I 

årskurs 7–9 kommer antalet elever per klass att minska något framöver. 

De flesta av Hagaskolans lärare besitter hög kompetens och lång 

erfarenhet av att undervisa elever med nedsatt hörsel och centrala 

elevhälsans specialpedagoger med inriktning mot nedsatt hörsel spenderar 

i genomsnitt en arbetsdag per vecka på Hagaskolan för att stötta elever 

och lärare samt arbeta med eleverna. 

 

På Hagaskolan har det genomförts anpassningar av lokalerna utifrån behov 

för elever med hörselnedsättning och det finns tekniska hjälpmedel i alla 

klassrum. Det finns ljuddämpande möbler, isolerade väggar med 

ljuddämpande material utanpå, teknik i form av högtalarsystem, ljudslingor 

och mikrofoner till elever och lärare. 

 

Ansvarig för eleverna med nedsatt hörsel är rektor på Hagaskolan som 

även är den som har kontakten med teckenkommunikatörer och 

specialpedagoger inom hörsel. 
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§ 110 

 

Diarienr: KS-2021/00517 

Interpellation: Vad händer med föreningslivets 

verksamheter och ekonomi under och efter 

pandemin? Sven-Olov Edvinsson (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist bordlägga interpellationen till nästa 

sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Sven-Olov  Edvinsson (C) har inkommit med en interpellation till 

kulturnämndens och fritidsnämndens ordförande. 

 

Vad händer med föreningslivets verksamheter och ekonomi under och 

efter pandemin? 
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§ 111 

 

Diarienr: KS-2021/00532 

Interpellation: Kommer Umeå att följa EU:s 

uppdaterade kontrollförordning; Maja Westling (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist bordlägga interpellationen till nästa 

sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Maja Westling (C) har inkommit med en interpellation till miljö- och 

hälsoskyddsnämndens ordförande. 

 

Kommer Umeå att följa Eus uppdaterade kontrollförordning? 

 

 

  



Sida 14 av 72 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 112 

 

Diarienr: KS-2021/00543 

Interpellation: Förvaltningsansvar Forslunda; 

Robert Axebro (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att på grund av tidsbrist bordlägga interpellationen till nästa 

sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Robert Axebro (C) har inkommit med en interpellation till tekniska 

nämndens ordförande. 

 

Varför följer inte tekniska nämnden kommunfullmäktiges beslut? 
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§ 113 

 

Diarienr: KS-2021/00427 

Fråga: Är det rimligt med negativa ekonomiska 

påföljder vid misstänkt COVID-19? Åsa Bäckström 

(V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Åsa Bäckström och Carin Nilsson beslutar 

kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Åsa Bäckström (V) 

följande fråga till äldrenämndens ordförande. 

 

Är det rimligt med negativa ekonomiska påföljder vid misstänkt COVID-

19? 

I VK [2021-04-20] uppmärksammas ett problem relaterat till hur Umeå 

kommun agerar när omsorgspersonal kan ha smittats av COVID-19 i 

tjänsten. Umeå kommun följer i dessa fall rekommendationerna från SKR 

vilket innebär att en läkare stänger av personal som misstänkts vara 

smittad. Medarbetaren får söka smittbärarpenning från Försäkringskassan 

för ekonomisk kompensation. 

 

Problemet är att smittbärarpenning endast uppgår till 80% av den 

förlorade lönen, med ett tak på 810 kronor per dag. Detta slår givetvis 

extra hårt mot de som arbetar i lågavlönade yrken eller arbetar deltid, natt 

och långa arbetspass. 

 

Till skillnad från Umeå kommun blir anställda vid Region Västerbotten vid 

misstänkt smitta avstängda med bibehållen lön och slipper därmed den 

negativa ekonomiska påföljden. 
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Vänsterpartiet anser att kommunens personal inte ska behöva drabbas 

negativt ekonomiskt för att de arbetar i brukarnära verksamheter och 

därmed riskerar smitta. 

 

Fråga 

Anser de styrande partierna i Umeå kommun att det är rimligt att 

medarbetare får negativa ekonomiska påföljder av att de riskerar att bli 

smittade av COVID-19 i tjänsten? 

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande svarar på frågan 

Medarbetare kan ansöka om smittbärarpengar om den blivit avstängd från 

arbetet av en läkare, d.v.s. fått förhållningsregler i samband med positivt 

provsvar eller smittspårning om att personen inte får gå till arbetet 

eftersom den är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom så som 

Covid-19. Medarbetarna ansöker då om ersättning som utbetalas av 

Försäkringskassan. Det är således inte Umeå kommun som stänger av 

medarbetaren. Arbetsgivaren kan bara stänga av medarbetaren enligt AB 

paragraf 10 moment 4, vilket kan göras om medarbetaren kommer till 

jobbet och uppvisar symptom eller av andra skäl som är disciplinära. Umeå 

kommun följer SKR:s rekommendationer på området vilket de flesta andra 

kommuner också gör, exempelvis Skellefteå och Örnsköldsvik. I varje 

enskilt fall prövar medarbetarens närmaste chef möjligheten till om arbete 

kan ske hemifrån, och lön utgår då i vanlig ordning. För de medarbetare 

som arbetar nära brukare, elever eller motsvarande är det däremot svårt 

att hitta andra arbetsuppgifter alternativt att arbete sker hemifrån, då 

gäller således inte att städa ett lager eller att sortera ett läkemedelsförråd 

på ett vård- och omsorgsboende om medarbetaren har en misstänkt 

pågående Coronasmitta. Skulle kommunen följa Region Västerbottens 

riktlinjer om att själva stänga av medarbetare med full lön skulle det hittills 

under 2021 innebära merkostnad för kommunen på 2,3 miljoner kronor 

utifrån 114 aktuella medarbetare i fråga, och beräknat på en 

undersköterskelön och en avstängning under nio dagar. För 2020 skulle 

kostnaden varit ännu större, då det rörde sig om 156 medarbetare. Så i 

stället för att medarbetaren skulle få ersättning från Försäkringskassan 

skulle detta belasta kommunens ekonomi. Utifrån att medarbetare inom 

kommunens vård- och omsorgsverksamhet som arbetar med brukare och 

patientnära redan nu eller inom kort är fullvaccinerade, så problemet med 
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tappade inkomster för våra medarbetare på grund av Coronasjukdom är 

snart överspelat. 
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§ 114 

 

Diarienr: KS-2021/00429 

Fråga: Varför finns det inget IOP-avtal ännu och när 

kommer det politiska beslutet om ett sådant avtal 

med Kvinno- och Tjejjouren att förverkligas? 

Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Gudrun Nordborg och Andreas Lundgren 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Gudrun Nordborg (V) 

följande fråga till individ- och familjenämndens ordförande. 

 

Varför finns det inget IOP-avtal ännu och när kommer det politiska 

beslutet om ett sådant avtal med Kvinno- och Tjejjouren att förverkligas? 

Vänsterpartiet har länge agerat för att kommunen ska teckna avtal om 

Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP-avtal, med Kvinno- och Tjejjouren för 

att säkra en långsiktig finansiering av deras verksamhet. Vi har gjort det 

både i Individ- och familjenämnden och genom en motion. Jouren i Umeå 

har funnits sedan 1979 och är en av de äldsta och mest kompetenta 

jourerna i landet. Det är en ideell förening som erbjuder stöd på feministisk 

grund till kvinnor och barn i såväl ett skyddat boende som i en lika 

ovärderlig öppen verksamhet. Jouren bärs upp av ett fåtal anställda och 

desto fler ideellt verksamma. Tyvärr ser vi nu att skyddade boenden runt 

om i landet börjat säljas ut till vinstdrivande företag. 

 

Ett IOP-avtal skulle stärka och trygga jourens unika verksamhet. Den 

separatistiska grundidén är avgörande för att kvinnor och barn ska kunna 

erbjudas en fristad från våld, något som har blivit än mer nödvändigt under 

den pågående pandemin. 
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I höstas var vi stolta över att Individ- och familjenämnden tog principbeslut 

om att teckna IOP-avtal med Kvinno- och Tjejjouren för att säkerställa och 

trygga deras livsviktiga arbete. Tyvärr har det därefter endast funnits glesa 

kontakter mellan jouren och kommunen och det finns ännu inget avtal. 

 

Fråga 

Varför finns det inget IOP-avtal ännu och när kommer det politiska beslutet 

om ett sådant avtal med Kvinno- och Tjejjouren att förverkligas? 

 

Andreas Lundgren (S), individ- och familjenämndens ordförande svarar 

Svaret på frågan är att parterna är överens om att man behöver mer tid 

och att nuvarande överenskommelse förlängs med målet att parterna ska 

teckna ett IOP-avtal som kan träda ikraft 1 januari 2022. Nämndens 

samtliga partier har ställt sig bakom den tidsplanen. Kvinnojouren 

fortsätter mottaga föreningsbidrag tills vidare för finansiering av 

verksamheten som vanligt.   
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§ 115 

 

Diarienr: KS-2021/00432 

Fråga: Bromma flygplats är viktig för Umeå även i 

framtiden; Anders Ågren (M) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anders Ågren och Hans Lindberg 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Ågren (M) följande 

fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Bromma flygplats är viktig för Umeå även i framtiden 

Regeringen gav den 21/4 besked om att man har för avsikt att stänga 

Bromma flygplats.  De tillsätter en snabbutredning för att avveckla 

flygplatsen ”så snabbt som möjligt”. 

 

Detta är ett mycket negativt besked för oss i Umeå, liksom för övriga delar 

av landet. Bromma flygplats är en viktig angelägenhet för hela vårt avlånga 

land – det är inte en lokal fråga för Stockholm. 

 

Umeå är beroende av goda flygförbindelser. Under normala 

omständigheter – före pandemin - brukar det gå 5-6 avgångar per dag 

mellan Umeå Airport och Bromma. Således sker en betydande del av 

flygningarna till och från Umeå just kopplat till Bromma. 

 

Framtiden för Bromma flygplats är inte en ny fråga, utan har debatterats 

mycket genom åren.  Moderater och socialdemokrater runt om i landet – 

så även i Umeå - har kämpat sida vid sida för att Bromma flygplats ska 

finnas kvar även fortsättningsvis. Även jag och Hans Lindberg har stått sida 

vid sida på barrikaderna för att bevara Bromma. Det är viktigt för jobben 

och tillväxten. 
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Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:  

 

1. Delar du numera regeringens uppfattning om att det är bra att 
stänga Bromma flygplats? 

2. Om inte – är du beredd att aktivt verka för att regeringen ska ändra 
uppfattning? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan 

Umeå ligger på en geografisk plats där vi är beroende av flyg och andra 

transporter. Järnvägen måste byggas ut och flyget måste minska sina 

utsläpp och där har vi tillsammans med Kvarkenrådet gått fram med att vi 

vill vara en hubb för framtida elflyg, men transporterna till och från Umeå 

är viktiga. När det gäller avgångstiderna från Sveriges regioner till 

Stockholm så är det högsta trycket morgon och kväll och många regioner 

har uttryckt sin oro över kommunikationer till Stockholm, och det avser 

både Bromma och Arlanda. Om man skulle lägga ner Bromma måste man 

ställa sig frågan hur man kan klara de här avgångstiderna som då sker till 

Stockholm. Och när det gäller Bromma så är det ungefär 38 procent av 

Umeåborna som kommunicerar med Bromma. Som jag uppfattar det är en 

del av Regeringens utredning att se över flödena även på Arlanda och vi 

måste se till att vi fortsättningsvis har avgångar till Stockholm. Så i detta 

måste då regeringen ta hänsyn till att alla regioner ska åka ner på 

morgonen och sen hem på eftermiddagen. Och det upplever jag ska framgå 

av den här rapporten hur man ska lösa det. 
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§ 116 

 

Diarienr: KS-2021/00553 

Fråga: Har kommunen någon åtgärdsplan för att 

upptäcka och hjälpa dem som har eller riskerar 

utveckla olika former av riskbeteenden vid 

distansarbete under pandemin? Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Maria Nilsson och Tomas Wennström beslutar 

kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Maria Nilsson (SD) 

följande fråga till kommunstyrelsens ordförande som överlämnar 

besvarandet till personalnämndens ordförande. 

 

Fråga 

Har kommunen någon åtgärdsplan för att upptäcka och hjälpa dem som 
har eller riskerar utveckla olika former av riskbeteenden vid distansarbete 
under pandemin? 
 
Tomas Wennström (S), personalnämndens ordförande svarar på frågan 
Ja, vi har flera åtgärder för att säkra en bra och hälsosam arbetsmiljö vid 
distansarbete. För det första har stadsledningskontoret i april 2020 
utarbetat en rutin, som beskriver vad som gäller vid distansarbete, bland 
annat kring arbetsmiljö, arbetstider, utrustning, och de chefer som finns är 
ansvarig för dem som arbetar hemifrån. För att få en hälsosam 
arbetssituation i hemmet krävs ett gott samarbete och ett regelbunden 
dialog mellan chefer och medarbetare samt regelbundna möten med 
kollegor via Teams och andra digitala verktyg, och jag vet att det är många 
som har fikaraster via Teams för att kunna upprätthålla den sociala 
kontakten. Under pandemin har också kommunen systematiskt följt upp 
medarbetarnas upplevelse av distansarbete genom två 
enkätundersökningar, den fösta gjordes i  september/oktober 2020 och 
den andra i mars/april 2021. Chefer har fått ett dialogmaterial att använda 
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sig av vid arbetsplatsträffar för att gå igenom resultaten. Chefer har också 
fått en instruktion för löpande riskbedömning med arbetsgruppen vad som 
behöver följas upp med de enskilda medarbetarna. Av kommunens 1600 
medarbetare som besvarade vårens distansenkät så upplever en majoritet 
en bättre arbetsro, en bättre planering av arbetsuppgifter, goda kunskaper 
att använda digitala verktyg och mer effektivitet. Utmaningarna är 
ergonomi, att ta ut raster och pauser, att förhindra en social isolering. 73 % 
av de som besvarade vårens enkät är positiva till distansarbete i någon 
form efter pandemin. Särskilda utbildningar, ex. att leda på distans, att 
upptäcka missbruk har genomförts som frukostseminarier till chefer och de 
som är ansvariga i hälsoarbetet.   
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§ 117 

 

Diarienr: KS-2021/00559 

Fråga: Vad kommer du att göra för att säkerställa 

färjetrafik till Holmön; Mattias Larsson (C) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Mattias Larsson och Hans Lindberg 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Mattias Larsson (C) 

följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Vad kommer du att göra för att säkerställa färjetrafik till Holmön? 

Att säkerstämma en fungerande färjetrafik till Holmön de kommande åren 

har varit en återkommande fråga under flera år. Vi har från Umeå 

kommuns sida upprepade gånger framfört till Trafikverket att vi 

förutsätter att man från myndighetens sida följer andemeningen i 

regeringsbeslutet från 2007. 

 

Senast var det i vintras som akuta problem uppstod med beskedet från 

Färjerederiet om att man ej längre avsåg att upprätthålla färjetrafiken 

vintertid. 

 

Något som temporärt hanterades i vintras och en arbetsgrupp är tillsatt för 

att i en form av trepartssamverkan arbeta tillsammans för att hitta 

lösningar för framtiden. 

 

Men precis då man inte längre trodde det kunde bli värre, så får färjan 

motorhaveri! 

 

Dessutom har Trafikverket meddelat att man ej heller kommer ha 

beredskap att sätta in extraturer under sommaren om det uppstår behov 

av ökad transportkapacitet till ön. 
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Min bedömning är att vi (Umeå kommun) inte kan vänta längre på att den 

trepartssamverkan som planerats för att diskutera framtiden för 

Holmötrafiken kommer på plats, utan det måste ageras nu. 

 

Trafikverkets brist på engagemang i frågan om Holmötrafiken måste få ett 

slut och Holmön, Holmöborna och alla andra berörda behöver långsiktighet 

för framtiden. 

 

Mina frågor till Hans Lindberg är därför: 

1. Kommer du i närtid agera för att upplysa Trafikverket om det 
oacceptabla i nuvarande situation? 

2. Om ja, vad avser du att göra? 
 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan 

Det är Trafikverket som är ansvarig utifrån regeringens beslut 2007. Vi 

(Umeå kommun tillsammans med Länsstyrelsen och Region Västerbotten) 

tog på oss att lösa detta i vintras då det var akut, trots att vi inte bär 

ansvaret. Jag anser att Trafikverket har ett tydligt ansvar av regeringen och 

vi kommer därför tillfråga regeringen om att få till ett samtal om detta. Jag 

upplever inte att vi kommer vidare i dialogen med Trafikverket. 
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§ 118 

 

Diarienr: KS-2021/00566 

Fråga: Varför använder inte mansmottagningen 

partnerkontakt? Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Gudrun Nordborg och Andreas Lundgren 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Gudrun Nordborg (V) 

följande fråga till individ- och familjenämndens ordförande. 

 

Varför använder inte mansmottagningen partnerkontakt? 

Centrum mot våld erbjuder olika insatser till stöd för utsatta personer, men 

också insatser för att förmå våldsutövare att sluta använda våld och 

kontroll. Det senare handlar typiskt sett om att mansmottagningen möter 

våldsbenägna män så att de förhoppningsvis inte ska utsätta någon kvinna 

som han har eller har haft en parrelation med för maktutövning via våld 

eller annan form av kontroll. 

 

Många verksamheter med den målsättningen använder partnerkontakt, 

inte minst för att erbjuda säkerhetsplanering, men också för att erbjuda 

den våldsutsatta kvinnan information om den behandling som den 

våldsutövande mannen genomgår. Exempel på information som ur 

säkerhetssynpunkt kan vara betydelsefull är till exempel om mannen har 

avbrutit sin behandling eller har uteblivit från flera behandlingstillfällen. 

Det medför att fokus på säkerhet blir tydligare, både för utsatta och 

eventuella barn. Syftet är också att ge rimliga förväntningar på de resultat 

som behandlingen av mannen kan uppnå och öppna för möjligheten för 

henne att prata om sin och eventuella barns livssituation. 

 

Effekten av olika våldsbegränsande behandlingar är omdiskuterad, men att 

använda partnerkontakt tycks bidra positivt. 
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Fråga 

Varför använder mansmottagningen inte partnerkontakt? 

 

Andreas Lundgren (S), individ- och familjenämndens ordförande svarar på 

frågan 

Det används sedan februari 2021  partnerkontakt på mansmottagningen, 

det är också en del i den behandlingsmetod som kallas samtal om våld. 
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§ 119 

 

Diarienr: KS-2021/00458 

Namnsättning av gator innanför ringleden, Umeå 

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 
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Västra esplanaden. 

• 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. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund, Davis Kaza och Igor Jonsson.   
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Yrkanden 
Mikael Berglund (S), Davis Kaza (AP) och Igor Jonsson (M) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Lantmäteri 

Ortsnamnshandläggare Anna Berglund 
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§ 120 

 

Diarienr: KS-2021/00445 

Svar på remiss: Rekommendation till beslut om 

systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 

Västerbotten 

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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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Carin Nilsson, Åsa Bäckström och Elmer Eriksson. 
 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) och Åsa Bäckström (V) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 

katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se   
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§ 121 

 

Diarienr: KS-2021/00399 

Äskande om utökade investeringsmedel till ny 

brygga Norrbyskär 

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. 

 

Reservation 
Davis Kaza, för Arbetarpartiet reserverar sig mot beslutet. Fritidsnämndens 

investeringsbehov måste lösas inom ramen för befintlig 

investeringsbudget. 

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 
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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 

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. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Patrik Brännberg, Elmer Eriksson, 
Mattias Larsson, Ellen Ström, Andreas Sjögren, Lasse Jacobson, Ari 
Leinonen och Mikael Berglund.  
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C), Elmer Eriksson (M) och Ari 
Leinonen (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Brännberg (AP) – Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Davis Kaza, för Arbetarpartiet reserverar sig mot beslutet. Fritidsnämndens 
investeringsbehov måste lösas inom ramen för befintlig 
investeringsbudget. 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden   
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§ 122 

 

Diarienr: KS-2021/00289 

Avgift för städning: Individ- och familjenämnden 

och äldrenämnden 

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 
Åsa Bäckström, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget avslagsyrkande. 

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

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. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Åsa Bäckström, Carin Nilsson, Veronica Kerr, Igor 
Jonsson, Patrik Brännberg och Elmer Eriksson. 
 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S), Veronica Kerr (KD), Igor Jonsson (M) och Elmer Eriksson 
(M) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Åsa Bäckström (V) – Avslag till kommunstyrelsens förslag.  
 
Patrik Brännberg (AP) – Avgiften ska vara 535 kr/månad, vilket motsvarar 
25 % av aktuell maxtaxa för år 2021 och att taxan årligen justeras. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag till kommunstyrelsens förlag 
mot bifall till Arbetarpartiets förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Åsa Bäckström, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget avslagsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden   
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§ 123 

 

Diarienr: KS-2021/00489 

Avgift vid ansökan om nyetablering eller utökning 

av fristående förskola 

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. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 
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§ 124 

 

Diarienr: KS-2021/00510 

Revidering av VA-taxa och Allmänna bestämmelser 

för brukande av den allmänna vatten och 

avloppsanläggningen i Umeå kommun (ABVA) 

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¨ 
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• Debiteringssätt för brukningsavgifter ändras från 
förfallodagsprincipen till efterskottsdebitering. 

 

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. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag  

Vakin   
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§ 125 

 

Diarienr: KS-2021/00511 

Efterskottsfakturering (Umeva) 

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

och 13.” 

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. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 

Vakin   
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§ 126 

 

Diarienr: KS-2021/00513 

Norrlandsoperan: Ägardirektiv och bolagsordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa ny bolagsordning för Norrlandsoperan 

 

att notera informationen om nya ägardirektiv till protokollet. 

 

Särskilt uttalande 
Maria Nilsson (SD) – deltar inte i beslutet.  

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommunföretag AB:s styrelse föreslår att kommunfullmäktige 

fastställer nya ägardirektiv och ny bolagsordning för Norrlandsoperan. Vid 

sammanträdet med kommunfullmäktige konstateras att ägardirektiv utan 

väsentlig skillnad endast ska informeras om till kommunfullmäktige var på 

beslutsmeningen justeras till ovanstående. 

Beslutsunderlag 

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

Ägardirektiv ver 4 

Bolagsordning ver 3 

Befintligt Konsortialavtal, Ägardirektiv och bolagsordning (kompletteras 

under kommunfullmäktigemötet). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller Umeå kommunföretags förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Patrik Brännberg, Janet Ågren, Mattias 
Larsson, Hans Lindberg, Davis Kaza och Anders Ågren.  
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Yrkanden 
Mattias Larsson (C), Anders Ågren (M) och Patrik Brännberg (AP) – Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Särskilt uttalande 
Maria Nilsson (SD) – deltar inte i beslutet  
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny 
bolagsordning för Norrlandsoperan samt att notera informationen om nya 
ägardirektiv till protokollet och finner att kommunfullmäktige bifaller den 
formuleringen. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 

Norrlandsoperan   
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§ 127 

 

Diarienr: KS-2021/00514 

Västerbottens museum: Ägardirektiv och 

bolagsordning 

Förlag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa ny bolagsordning för Västerbottens Museum  

 

att notera informationen om nya ägardirektiv till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommunföretag AB:s styrelse föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att fastställa nya ägardirektiv och ny bolagsordning för Västerbottens 

Museum. Vid sammanträdet med kommunfullmäktige konstateras att 

ägardirektiv utan väsentlig skillnad endast ska informeras om till 

kommunfullmäktige var på beslutsmeningen justeras till ovanstående. 

Beslutsunderlag 

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

Ägardirektiv 

Bolagsordning 

Befintligt Konsortialavtal, Ägardirektiv och bolagsordning (kompletteras 

under kommunfullmäktigemötet). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller Umeå kommunföretags förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny 
bolagsordning för Västerbottens museum samt att notera informationen 
om nya ägardirektiv till protokollet och finner att kommunfullmäktige 
bifaller den formuleringen. 
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Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 

Västerbottens museum   
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§ 128 

 

Diarienr: KS-2015/00974 

Motion 48/2015: Policy rasism och 

främlingsfientlighet; Nasser Mosleh (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 

att anse Motion 48/2015: Policy mot rasism och främlingsfientlighet 

besvarad. 

 

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

eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 

yrkar Nasser Mosleh, (MP) att Umeå kommun beslutar utarbeta en aktiv 

policy mot rasism och främlingsfientliga krafter.  

 

Arbete mot rasism och främlingsfientlighet pågår inom en rad olika 

verksamheter. Diskrimineringslagen ställer krav på arbete med aktiva 

åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande 

för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och 

möjligheter. Inom förskolan och skolan ska aktiva åtgärder förebygga 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell 

och strukturell nivå. Arbetet med aktiva åtgärder handlar alltså inte om att 

åtgärda problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att 

förebygga att barn och elever diskrimineras eller på annat sätt får 

begränsade möjligheter. Varje skola ska enligt skollagen årligen upprätta en 

plan mot kränkande behandling. Den av Umeå kommunfullmäktige 

beslutade Integrationsstrategin visar på att om Umeå ska nå sitt tillväxtmål 

om 200 000 invånare senast 2050 så är invandring en möjlighet som kan 

vara avgörande för att nå detta övergripande mål. Att vara en attraktiv 
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kommun med goda livsvillkor krävs att alla medborgare känner sig trygga 

och respekterade. Alla former av rasism och främlingsfientlighet ska 

bemötas och motsägas.  

 

Umeå kommuns gemensamma verksamhetsidé lyder: "Med gemensamma 

krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Vi bidrar till välfärd för alla och ger 

goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur. Ett gott liv innebär 

frihet från kränkningar och i utbildningsmaterialet kopplat till Umeå 

kommuns värdegrund MÖTS (medborgarnytta, öppenhet, tillit, ständiga 

förbättringar) finns möjlighet att öka kunskapen och öva på att bemöta 

främlingsfientliga och rasistiska åsikter.  

 

I skolans läroplan står att: Skolan ska främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och 

utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla 

sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

 

2015 inlämnades en motion om en policy mot främlingsfientlighet och 

rasism. Denna återremitterades med motivet att samla pågående arbete 

mot rasism och motionens yrkanden samt lägga till handlingsplan och 

tidplan. Sedan återremittering har en strategi för integration antagits och 

kommissionen för social hållbarhet arbetar för ökad samverkan och 

samordning i frågor som rör barns uppväxtvillkor, boende och 

bebyggelsemiljö och arbete och försörjning. Arbete med social hållbarhet 

inkluderar självklart arbete för att motverka rasism och 

främlingsfientlighet. Inom ramen för dessa arbeten, de tidigare nämnda 

arbete som pågår samt förslag till antagande av policy mot rasism och 

främlingsfientlighet anses motionen vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion 48/2015 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017 §111 



Sida 52 av 72 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson, övergripande planering 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att anse 

motionen besvarad). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Nils Seye Larsen, Gudrun Nordborg, Tomas Wennström, 
Maja Westling, Davis Kaza, Mariam Salem, Björn Kjellsson, Anders Ågren, 
Anna-Karin Sjölander, Bore Sköld, Nasteho Osman Lander och Ali Yasin 
Dahir. 
 
Yrkanden 
Tomas Wennström (S), Maja Westling (C), Björn Kjellsson (L), Anders 
Ågren (M), Anna-Karin Sjölander (C), Ali Yasin Dahir (S) och Ari Leinonen 
(S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad). 
 
Nils Seye Larsen (MP), Gudrun Nordborg (V), Davis Kaza (AP), Mariam 
Salem (MP) och Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären  
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§ 129 

 

Diarienr: KS-2019/00913 

Motion 30/2019: Umeå kommun skall begära att 

skolinspektionen stänger förskolan Bilaal nu; Maria 

Nilsson, Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm-Ejlefall; (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att i enlighet med för- och grundskolenämndens yttrande avslå motion 

30/2019: Umeå kommun skall begära att skolinspektionen stänger 

förskolan Bilaal nu.   

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2019 

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

 

• att Umeå kommun begär att skolinspektionen stänger förskolan Bilaal 

• att Umeå kommun arbetar för borttagande av personer som sprider 
anti- demokratiska budskap i skolan 

• att Umeå kommun senare tar hänsyn till Skolverkets pågående översyn 
av religiösa friskolor 

 

För- och grundskolenämnden föreslår i sitt yttrande att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion 30/2019: Umeå kommun skall begära att skolinspektionen stänger 

förskolan Bilaal nu 

Yttrande för- och grundskolenämnden 2020 §18 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström, stadsledningskontoret 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – att motionens att-sats 2 och 3 anses besvarade och att 
motionens att-sats 1 avslås.  
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Anders Ågrens (M) förslag. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

om att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Anders Ågren (M) – att motionens att-sats 2 och 3 anses besvarade och att 
motionens att-sats 1 avslås.  
Moa Brydsten (S) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till 
näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen). 
 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Anders Ågrens yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Moa Brydsten, Lena Riedl, Davis Kaza, 
Arvid Lundberg, Fredrik Rönn, Anders Norqvist och Nasteho Osman Lander.   
 
Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Maria Nilsson (SD), Arvid Lundberg (MP), Fredrik Rönn 
(C), Anders Norqvist (L) och Nasteho Osman Lander (V) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Lena Riedl (M) och Davis Kaza (AP) – att motionens första att-sats avslås 
och den andra och tredje att-satsen anses besvarade. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot Moderaternas 
och Arbetarpartiets förslag om att motionens första att-sats avslås och den 
andra och tredje att-satsen anses besvarade. Ordföranden finner att 
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kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen.  

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 

motionärerna   
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§ 130 

 

Diarienr: KS-2020/00097 

Motion 1/2020: Säkerställ LOV i Umeå – även i 

praktiken! Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), 

Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 1 /2020: Säkerställ LOV i Umeå – även i praktiken! enligt 

äldrenämndens och individ- och familjenämndens likalydande yttranden. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-01-27 yrkar Anders Ågren 

(M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD): 

 

att kommunfullmäktige beslutar att LOV-systemet i Umeå ska garantera 

likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata 

hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten. 

 

att ge i uppdrag till äldrenämnden samt individ- och familjenämnden att 

justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den 

kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika 

villkor. 

 

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden har yttrat sig och föreslår 

att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 
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Individ- och familjenämndens protokoll 2021-01-27, § 9 

Individ- och familjenämndens yttrande 

Äldrenämndens protokoll 2021-01-28, § 10 

Äldrenämndens yttrande 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Elmer Eriksson och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Elmer Erikssons 

m.fl. förslag om bifall till motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Elmer Eriksson (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Ågren (M), Peder Westerberg (C), Veronika Kerr (KD) och Mattias 

Larsson (C) – 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 

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

sig mot beslutet till förmån för eget förslag att bifalla motionen. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Davis Kaza, Åsa Bäckström, Carin Nilsson, 
Veronica Kerr, Patrik Brännberg, Björn Kjellsson, Mattias Larsson, Andreas 
Lundgren, Marianne Löfstedt, Hans Lindberg, Nils Seye Larsen, Ellen Ström, 
Lasse Jacobson, Elmer Eriksson, Stefan Nordström, Karl Larsson, Bore Sköld 
och Anders Sellström,       
 
Yrkanden 
Åsa Bäckström (V), Carin Nilsson (S), Andreas Lundgren (S), Hans Lindberg 
(S) och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (att 
avslå motionen). 
 
Anders Ågren (M), Davis Kaza (AP), Veronica Kerr (KD), Patrik Brännberg 
(AP), Björn Kjellsson (L), Mattias Larsson (C) och Anders Sellström (KD) – 
Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 36 ja-röster mot 27 nej-röster och 2 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Reservation 
Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden   
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§ 131 

 

Diarienr: KS-2020/00335 

Motion 6/2020: Inrätta kuratorstjänst i 

äldreomsorgen samt anta en nollvision mot 

självmord som inkluderar alla åldrar; Veronica Kerr 

(KD) 

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 
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ligga på hälso- och sjukvården. I jämställdhetsutskottets yttrande framgår 

det däremot inte lika tydligt varför den första att-satsen ska anses 

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

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

motionen. 

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. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Åsa Bäckström, Marianne Normark, Veronica Kerr, Carin 
Nilsson, Elmer Eriksson, Davis Kaza, Mikael Berglund, Nils Seye Larsen, 
Solveig Granberg, Arvid Lundberg, Lasse Jacobson och Patrik Brännberg. 
  
Yrkanden 
Åsa Bäckström (V), Marianne Normark (L), Veronica Kerr (KD), Elmer 
Eriksson (M), Davis Kaza (AP), Solveig Granberg (C) - Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (att bifalla motionen) 
 
Carin Nilsson (S) och Nils Seye Larsen (MP) – (att avslå första att-satsen 
och bifalla den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (bifall till motionen) mot att avslå första 
att-satsen och bifalla den andra att-satsen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden    
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§ 132 

 

Diarienr: KS-2020/00524 

Motion 20/2020: Krav på sommarjobb; Madelene 

Nord (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga motion 20/2020: Krav på sommarjobb på grund av tidsbrist.  

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Madelene 

Nord (M): 

 

att Umeå kommun inför som krav att ungdomar ska söka minst ett 

sommarjobb på den ordinarie arbetsmarknaden för att få söka 

sommarjobb/ferieprao hos Umeå kommun. 

 

att Umeå kommun inför som krav att CV och personligt brev ska bifogas 

med ansökan när ungdomar söker sommarjobb/ferieprao hos Umeå 

kommun. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår 2020-

09-22, § 63 att kommunfullmäktige avslår motionen (se gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens protokollsutdrag).  

Beslutsunderlag 

Motion 20/2020: Krav på sommarjobb 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2020-09-22, § 63. 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
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Hans Lindberg (S) och 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 tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Ågren (M) – 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 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att 

bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Motionären   
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§ 133 

 

Diarienr: KS-2020/00532 

Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler 

medarbetare; Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bordlägga motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare 
på grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

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

• att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en pilotverksamhet i 
samarbete med Ung Omsorg förslagsvis på tre äldreboenden. 
 

• att pilotverksamheten utvärderas efter ett år och därefter om 
resultaten är goda ska det vidareutvecklas och genomföras på fler 
boenden. 

 

Äldrenämnden har 2020-10-22 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2021-02-04 yttrat sig och föreslår också att 

kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll. 

Beslutsunderlag 

Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare 
Protokollsutdrag äldrenämnden 2020-10-22 §79 
Äldrenämndens yttrande om motion 21/2020 
Protokollsutdrag Jämställdhetsutskottet 2021-02-04, § 2. 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström, Tomas Jakobsson 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronika Kerr (KD), Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) – 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 
Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Äldrenämnden 
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§ 134 

 

Diarienr: KS-2020/00535 

Motion 22/2020: Inför Rättviksmodellen i Umeå 

kommun; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), 

Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga motion 22/2020: Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun 

på grund av tidsbrist.. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Anders Ågren 

(M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD): 

 

att kommunfullmäktige beslutar att införa Rättviksmodellen i Umeå 

kommun. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått motionen för yttrande och 

föreslår 2020-09-24, § 95 att kommunfullmäktige avslår motionen. (Se 

MHN protokollsutdrag) 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-09-24, § 95 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

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), Peder Westerberg (L), Mattias Larsson (C) och Veronica 

Kerr (KD) – bifall till motionen 

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

avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

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

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 135 

 

Diarienr: KS-2020/00562 

Motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat; 

Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat på grund av 

tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-08-30 yrkar Anders Norqvist 

(L): 

 

att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa resultat från Umeås 

kommunala skolor på samma detaljnivå som Skolverkets tidigare 

information. 

 

att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att genom dialog inbjuda 

friskolorna i Umeå kommun att göra detsamma. 

 

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens protokoll 2020-09-24, § 66 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-22, § 59 

Motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
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 tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) – bifall till motionen 

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

avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande 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 att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Motionären   
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§ 136 

 

Diarienr: KS-2021/00088 

Anmälningsärenden 2021-05-31 

Motioner 

Motion 12/2021: Se över omställningsstödet för politiker;   

Bore Sköld (V), Ellen Ström (V), Jan-Olov Carlsson (V) och Åsa Bäckström (V) 

Diarienummer: KS-2021/00457 

 

Motion 13/2021: Genomlysning av kvinnors villkor i politiken; Ellen Ström (V) 

Diarienummer: KS-2021/00495 

 

Motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar; Maria Nilsson (SD), 

Lars-Arne Ivert (SD) och Petter Nilsson (SD)  

Diarienummer: KS-2021/00516 

 

Motion 15/2021: Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor; Björn 

Kjellsson (L)  

Diarienummer: KS-2021/00518 

 

Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i skolan och motverka 

kvinnoförtryck på kommunala badhus; Maria Nilsson (SD)  

Diarienummer: KS-2021/00552 

 

Motion 17/2021: Inför kommunal hyresgaranti; Gudrun Nordborg (V) och 

Bore Sköld (V).  

Diarienummer: KS-2021/00567 

 

Ej verkställda beslut 

LSS och SoL Individ- och familjenämnden.  

Diarienummer: KS-2021/00016 
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Övrigt 

Protokoll Regionfullmäktiges 2021-04-27—28 om Västerbottensmodellen 

2021 (kollektivtrafikens organisation och finansiering)  

Diarienummer: KS-2021/00479-24 

 

Samordningsförbundet - Årsredovisning 2020  

Diarienummer: KS-2021/00010 
 

 

 


