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Kommunfullmäktige 

Tid: Måndagen den 22 februari 2021 kl. 09:00-18:00 

Plats: Umeå Folkets hus och distansdeltagande digitalt 

Beslutande: Se separat lista. Presidiet och justerare deltar från Umeå 
Folkets hus, resterande ledamöter och ersättare deltar på 
distans.  

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Peder Westerberg (L) och Janet Ågren (S)   
  

 

Sekreterare: Signeras digitalt      §§ 27-48 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Signeras digitalt 

 Marie-Louise Rönnmark (S) 

 

Justerare: Signeras digitalt 

 Peder Westerberg  (L) 

 

Justerare: Signeras digitalt 

 Janet Ågren (S) 

 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2021-02-22 

 

Anslaget har satts upp: 2021-03-01 

 

Anslaget tas ner: 2021-03-23 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Tordleif Hansson, utredare 

 

Deltar på distans 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB/koncernen, § 28   

Elin Pietroni, vd Umeå Parkering AB, § 28    

Mikael Salomonsson, vd INAB, § 28    

Mikael Isaksson, vd Umeå Hamn, § 28    

Tomas Blomqvist, vd Vakin/Umeva, § 28   

Jörgen Aronsson, vd Dåva Deponi AB, § 28   

Jan Ridfeldt vd Umeå Energi AB, § 28    

Jerker Eriksson, vd AB Bostaden, § 28  

 

Per-Erik Evaldsson (S), kommunrevisor 
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§ 27 
Diarienr: KS-2021/00068 

Val av justerare och fastställande av dagordning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Janet Ågren (S) och Peder Westerberg (L) till justerare av dagens 

protokoll 

 

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

 

att godkänna dagordningen för mötet. 
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§ 28 
Diarienr: KS-2017/00139 

Information från Umeå kommunföretag 

AB/koncernen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22 informerar respektive 

bolags vd om verksamheten. 

 

Umeå Kommunföretag AB/koncernen vd Fredrik Lundberg  
Umeå Parkering AB  vd Elin Pietroni  
INAB  vd Mikael Salomonsson  
Umeå Hamn  vd Mikael Isaksson                
Vakin/Umeva vd Tomas Blomqvist                
Dåva Deponi AB  vd Jörgen Aronsson                
Umeå Energi AB  vd Jan Ridfeldt                       
AB Bostaden  vd Jerker Eriksson    
   

 
Därefter ställer kommunfullmäktiges ledamöter frågor som besvaras av 

respektive vd. 
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§ 29 
Diarienr: KS000779/2011 

Svar på remiss avseende tillstyrkan till 

ändringstillstånd för vindkraftsetablering 

Ivarsboda–Gryssjön 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
att tillstyrka ansökan om ändringstillstånd för vindkraftsanläggningen vid 
Ivarsboda – Gryssjön. 

Ärendebeskrivning 

Sävar Vindkraft AB (ett helägt dotterbolag till Fortum Sverige AB) ansöker 

om ändringstillstånd för den redan tillståndsgivna vindkraftsanläggningen 

vid Ivarsboda - Gryssjön belägen i Umeå och Robertsfors kommuner, enligt 

16 kap. 4 § miljöbalken. Ansökan om ändringstillstånd avser ökad totalhöjd, 

från 200 till 270 meter, för 30 vindkraftverk – varav 12 ligger i Umeå 

kommun. I ansökan yrkar sökanden även om ändring av villkor angående 

iskast samt att igångsättningstid förlängs till 13 april 2027, från tidigare 13 

april 2025. Länsstyrelsen kan endast lämna tillstånd om kommunen 

tillstyrkt detta, därav denna remiss. Beslutet tas av kommunfullmäktige 

eftersom ärendet avviker från aktuell översiktsplan men kan motiveras i 

andra delar. Kommunens beslut att tillstyrka eller avstyrka kan inte 

villkoras. 

 

För att nå det nationella målet om en helt förnybar elproduktion till år 

2040 bör vindresurser nyttjas effektivt. Högre vindkraftverk har på senare 

år tillgängliggjort jämnare vindar med högre hastighet. Den höjning som 

ansökan avser, från 200 till 270 meter, uppskattas öka den aktuella 

anläggningens samlade produktion med 25–30 % – motsvarande 

årsbehovet för ytterligare 30 000 villor. Ökad elproduktion är av särskilt 

intresse med ett framgent potentiellt minskande effektöverskott i norra 

Sverige, med anledning av bland annat elintensiva industrietableringar och 

elektrifiering av transportsektorn.  
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Generellt förhåller sig Umeå kommun positiv till utbyggnad av vindkraft 

som sker i enlighet med det tematiska tillägget till översiktsplan ”Vindkraft 

i Umeåregionen”. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om att tillstyrka 

etablering av vindkraftspark delvis utanför utpekat område Ivarsboda – 

Gryssjön (KS000779/2011-16). Föranlett av en utveckling mot högre verk 

gjorde Umeå kommun år 2016 en översyn av tillägget. Rekommendationen 

från denna var att utpekande av aktuellt område kvarstår och anpassas till 

redan tillståndsgiven verksamhet. Översynen rekommenderar även ett 

tillägg till formulering av riktlinje kring avstånd som innebär att avstånd till 

sammanhållen bebyggelse (enligt utökad definition i PBL) sätts i relation till 

verkens totalhöjd. Aktuella riktlinjer anger att vindkraftverk bör lokaliseras 

minst 1000 meter från bostadshus och sex gånger totalhöjden (1620 

meter) från sammanhållen bebyggelse. Ansökt höjning uppfyller ovan 

kriterier för den del av anläggningen som ligger inom Umeå kommun.  

 

Ändringstillståndets visuella påverkan beror i hög utsträckning på 

omgivande förutsättningar så som avskärmande skogspartier. Detta kan 

dock inte villkoras i beslut om tillstyrkan. Umeå kommun för dialog med 

sökanden om förutsättningarna för att långsiktigt bevara lämpliga 

avskärmande skogsridåer. Överlag bör Umeåregionens strategi att samla 

utbyggnaden av vindkraft till ett antal större etableringar medföra att det 

sammantagna behovet av ytterligare unika lokaliseringar är mindre.  

 

Vidare är bedömningen att den aktuella ändringen inte begränsar 

möjligheterna till utveckling av Sävar enligt pågående arbete med 

framtagande av fördjupad översiktsplan. Det aktuella området är av stort 

intresse för fågellivet – denna fråga behandlas dock enligt rutin för 

miljötillstånd vid Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

 

Beredningen av ärendet har gjorts i samråd mellan Övergripande planering 

och Miljö- och hälsoskydd, samt i dialog med Robertsfors kommun. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Ansökningshandlingar del 1 

Bilaga 2. Ansökningshandlingar del 2 
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Bilaga 3. Karta över projektområde, placering och utpekat 

vindkraftsområde 

Bilaga 4. Fotomontage 

Beredningsansvariga 

Emil Sandström, övergripande planering 

Doris Grellmann, miljö och hälsoskydd 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att tillstyrka ansökan. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund, Petter Nilsson, Davis Kaza, Maja 
Westling och Nils Seye Larsen. 
 
Yrkanden 
Mikael Berglund (S), Davis Kaza (AP), Maja Westling (C) och Nils Seye 
Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Petter Nilsson (SD) – Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Västerbotten   
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§ 30 
Diarienr: KS-2020/00793 

Översyn av områdesgränser och namn samt nytt 

stadsdelsområde 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa den nya utbredningen av stadsdelar och stadsdelsområden, 
namnändringar samt fastställa det nya stadsdelsområdet Bangården.  

Ärendebeskrivning 

En översyn av Umeås stadsdelar och stadsdelsområden påbörjades år 
2019. I samma veva inkom önskemål från bland annat 
kommunikationsavdelningen att ta fram en kommungemensam indelning 
över hela kommunen att användas vid kommunikation med medborgare. 
En indelning som även kommunens verksamheter ska använda i sin dialog 
utåt, om möjligt.  
 
Lantmäteri har i samråd med Övergripande planering tagit fram ett förslag 
på ny indelning av stadsdelar och stadsdelsområden, baserat på befintliga 
topografiska förhållanden (vägar, vatten med mera), NYKO-områden 
(statistikområden) och fastighetsgränser. Vissa stadsdelars och 
stadsdelsområdens gränser föreslås att ändras för att bättre passa dagens 
förhållanden eller för att överensstämma med NYKO-områdenas gränser.  
 
Följande ändringar föreslås:  

• Ett nytt stadsdelsområde med namnet Bangården tillkommer norr 
om Västerslätt. Ytan ingår idag i både stadsdelen Hamptjärnsliden 
och I-20, men är mer lämpligt att bli ett eget stadsdelsområde 
tillhörande stadsdelen Västerslätt/Rödäng.  

• Stadsdelen Hamptjärnsliden utgår. Områden fyller inte längre 
någon funktion som ett område, då det aldrig bebyggdes enligt den 
framtagna planen ”Z-området”.  

• Namnet på stadsdelsområdet Övriga Alvik utgår och området 
istället ingår i Alvik. Övriga Alviks bebyggelse har mestadels rivits.  

• Namnen på stadsdelsområdena Ön norra respektive Ön södra 
ändras till Norra Ön respektive Södra Ön för att vara språkligt 
korrekta.  



Sida 9 av 50 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

• Stadsdelen Umåker, samt dess underliggande stadsdelsområden 
utvidgas västerut för att passa in med NYKO-områdets utbredning 
och för att följa traktgränser.  

• Stadsdelen Röbäck, samt dess underliggande stadsdelsområden, 
utvidgas västerut för att motsvara NYKO-områdets utbredning och 
för att följa traktgränser.  

• Stadsdelen Klockarbäcken, samt dess underliggande 
stadsdelsområden utvidgas västerut för att innefatta kommande 
detaljplansområde, och begränsas i norr av järnvägen.  

• Stadsdelen I-20, samt dess underliggande stadsdelsområden, 
begränsas i norr av väg 92/norra länken och i söder av gränsen för 
det nya området Bangården.  

• Stadsdelen Ersmark, samt dess underliggande stadsdelsområden får 
en fastställd gräns baserad på fastighetsgränser, plangränser och 
väg 364.  

• Stadsdelen Västerslätt/Rödäng, samt dess underliggande 
stadsdelsområden begränsas i nordväst av väg 92/norra länken 
samt utökas norrut till att även innefatta det nya området 
Bangården.  

• Stadsdelen Haga/Sandbacka samt dess underliggande 
stadsdelsområden utökas österut till att även innefatta del av 
kvarteret Guldskrinet på grund av den nya bostadsbebyggelsen.  

• Stadsdelen Stadsliden samt dess underliggande stadsdelsområden 
begränsas i väst till att bara innefatta Gammliahallen med 
tillhörande verksamhet.  

• Stadsdelen Ålidhemsområdet samt dess underliggande 
stadsdelsområden utökas österut för att följa Tomtebovägen samt 
begränsas i söder för att motsvara NYKO-områdets utbredning och 
för att följa fastighetsgräns.  

• Stadsdelen Tomtebo samt dess underliggande stadsdelsområden 
utökas norrut för att innefatta hela bostadsområdet Tomtebo gård 
samt begränsas i väster för att motsvara NYKO-områdets 
utbredning och för att följa fastighetsgräns.  

• Stadsdelen Nydala samt dess underliggande stadsdelsområden 
begränsas i söder för att följa traktgränser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27  
Karta 1 - Förändringar stadsdelar  
Karta 2 - Förändringar stadsdelar med ortofoto 
Karta 3 - Förändringar stadsdelsområden  
Karta 4 - Förändringar stadsdelsområden med ortofoto  
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Beredningsansvariga 

Daniel Levisson, övergripande planering 

Hanna Jonsson, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa den nya utbredningen, namnändringar 

samt nya stadsdelsområdet 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Mikael Berglund och Ulrik Berg. 
 
Yrkanden 
Mikael Berglund (S) och Ulrik Berg (M) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden   
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§ 31 
Diarienr: KS-2019/00303 

Motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland 

unga; Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall och 

Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2019 yrkar 

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

 

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

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

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

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

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

• att riktade insatser på utbildning av samtlig skolpersonal på högstadiet 
och gymnasiet, i syfte att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa 
bland elever. 
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För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

samt jämställdhetsutskottet har yttrat sig på motionen. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden föreslår avslag på samtliga yrkanden, förutom 

yrkande 2 som de anser besvarat. För- och grundskolenämnden och 

jämställdhetsutskottet föreslår avslag på motionen i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Motion 10/2019 Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga 

För- och grundskolenämndens yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningens yttrande 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

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

motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Christina Sjödin (SD) – bifall till motionen 

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

(avslag) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-01-25 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 
2021-02-22 på grund av tidsbrist. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-02-22 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Moa Brydsten, Petter Nilsson, Veronica 
Kerr, Lena Riedl, Robert Axebro, Arvid Lundberg, Davis Kaza, Anders 
Norqvist, Mariam Salem, Karl Larsson och Patrik Brännberg. 
 
Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Veronica Kerr (KD), Lena Riedl (M), Robert Axebro (C), 
Arvid Lundberg (MP), Anders Norqvist (L) och Mariam Salem (MP) – Bifall 
till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Maria Nilsson (SD), Petter Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Davis Kaza (AP) – Bifall till motionens första att-sats och avslag till 
resterande att-satser. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen mot bifall till att-sats 3 och avslag till övriga att-satser enligt 
Davis Kazas förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 
 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna 

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

Jämställdhetsutskottet 2020 §2  
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§ 32 
Diarienr: KS-2019/00738 

Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn Kjellsson 

och Marianne Normark (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionens första att-sats och  

att bifalla motionens andra att-sats.  

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019 

yrkar Liberalerna: 

 

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

Individ– och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens 

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

Äldrenämnden och jämställdhetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige 

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

 

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

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

kränkningar, förutfattade meningar och bristande kompetens. För att 

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

funktionshinderomsorgen är det precis som motionen lyfter fram viktigt att 

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

HBTQ-personer. I brukarens genomförandeplan ska personens individuella 
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behov respekteras och levnadsberättelsen tas tillvara för att skapa en god 

omsorg och ett gott bemötande. 

 

Kunskap om HBTQ är sedan några år tillbaka en del av den utbildning som 

ges till kommunens nya chefer inom funktionshinderomsorgen liksom i 

utbildningen som ges till kommunens nya chefer inom äldreomsorgen. 

Även i introduktionsutbildningen för nya medarbetare inom 

funktionshinderomsorgen ingår HBTQ-kompetens. I dagsläget ingår det 

inte i äldreomsorgens basutbildning för nya medarbetare. 

Beslutsunderlag 

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

Protokollsutdrag jämställdhetsutskottet 2020 §1 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

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

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

Nej-röst för bifall till motionen. 
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Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S), ordförande X   

Anders Ågren (M) X   

Janet Ågren (S) X   

Tomas Wennström (S) X   

Mattias Larsson (C)  X  

Peder Westerberg (L)  X  

Bore Sköld (V)  X  

Summa 4 3  

 

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

arbetsutskottet att bifalla tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionens 

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

 

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

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

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

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

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-02-22 
Följande yttrar sig: Björn Kjellsson, Andreas Lundgren, Carin Nilsson, Daniell 
Andersson, Åsa Bäckström, Veronica Kerr, Petter Nilsson, Igor Jonsson, 
Mariam Salem, Gudrun Nordborg, Davis Kaza, Mattias Larsson, Nasteho 
Osman Lander och Sven-Olov Edvinsson.  
 
Yrkanden 
Andreas Lundgren (S), Carin Nilsson (S), Veronica Kerr (KD), Igor Jonsson 
(M), Mariam Salem (MP) Davis Kaza (AP), Nils Seye Larsen (MP), Patrik 
Brännberg (AP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Björn Kjellsson (L), Daniell Andersson (V), Åsa Bäckström (V), Gudrun 
Nordborg (V), Nasteho Osman Lander (V), Sven-Olov Edvinsson (C) – Bifall 
till motionen. 
 
Petter Nilsson (SD) – Avslag till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen mot avslag till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag. 
 
Motförslag 
Bifall till motionen mot avslag till motionen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige utser bifall till motionen som motförslag till 
huvudförslaget. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 39 ja-röster mot 22 nej-röster, 3 som avstår från att rösta och 1 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.     Voteringslista. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden 

Jämställdhetsutskottet 
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§ 33 
Diarienr: KS-2020/00327 

Motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt 

Umeå; Ulrika Edman, Lennart Arvidsson, Åsa 

Bäckström, Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt Umeå besvarad 
enligt personalnämndens yttrande. 
 
Reservation 

Åsa Bäckström, för Vänsterpartiet, reserverar sig till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen. Se reservationstext under beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

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

 

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

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

 

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

 

Personalnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. (se protokollsutdrag 2020-

09-15, § 24.) 

Beslutsunderlag 

Personalnämnden protokoll 2020-09-15, § 24. 

Motionen. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen besvarad mot Skölds 

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

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen 

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

anse motionen besvarad) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 

 

Reservation 

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

motionen. 

 

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

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

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-02-22 
Följande yttrar sig: Lennart Arvidsson, Anders Sellström, Tomas 
Wennström, Petter Nilsson, Igor Jonsson, Charlotta Westerlund, Åsa 
Bäckström, Ulrika Edman, Gudrun Nordborg, Anna-Karin Sjölander, Peder 
Westerberg och Lasse Jacobson.  
 
Yrkanden 
Anders Sellström (KD), Tomas Wennström (S), Igor Jonsson (M), Charlotta 
Westerlund (S), Anna-Karin Sjölander (C) och Peder Westerberg (L) – Bifall 
till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad). 
 
Lennart Arvidsson (V), Åsa Bäckström (V), Ulrika Edman (V), Gudrun 
Nordborg (V), Lasse Jacobson (V) – Bifall till motionen. 
 
Petter Nilsson (SD) – Avslag till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (besvarad) mot bifall till motionen mot 
avslag till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Votering begärs. 
 
Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag 
 
Motförslag 
Bifall till motionen mot avslag till motionen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige utser bifall till motionen som motförslag till 
huvudförslaget. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (besvarad) 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 49 ja-röster mot 11 nej-röster, 4 som avstår från att rösta och 1 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.     Voteringslista. 
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Reservation 
Åsa Bäckström, för Vänsterpartiet, reserverar sig till förmån för eget förslag 
om bifall till motionen. Umeå kommuns tidigare lönekartläggningar har 
visat att mansdominerade verksamheter hade högre löner än likvärdiga 
kvinnodominerade verksamheter. Att förklara detta med skillnader i 
lönekonkurrens på arbetsmarknaden är att kapitulera inför strukturella 
orättvisor mellan män och kvinnor. Vänsterpartiet vill att Umeå kommun 
motarbetar ojämställdhet i våra kommunala verksamheter och Umeå 
kommun bör därför ta fram en strategi för att komma tillrätta med 
värdediskriminering inom kommunen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna  
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§ 34 
Diarienr: KS-2020/00467 

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga; 

Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga i enlighet med 

yttranden från för- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

 

Reservation 

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

eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 yrkar 

Gudrun Nordborg (V): 

 

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

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

samt jämställdhetsutskottet har yttrat sig. Skolnämnderna föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Jämställdhetsutskottet föreslår i 

sitt yttrande att motionen ska anses besvarad. 

 

Skolnämndernas gemensamma yttrande 

Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

för att stödja eleverna mot utbildningens mål. Umeå kommuns 

utbildningar erbjuder elevhälsa för elever i grundskolan och i 

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

kommuns elevhälsa ansvarar för de elever som går i våra kommunala 

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

Umeå kommuns elevhälsa. Alla skolhuvudmän har ett ansvar för att de 
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egna eleverna har tillgång till elevhälsa. Elevhälsopersonalen, till exempel 

skolsköterska och kurator finns endast tillgängliga under planerad 

skolverksamhet och har ingen akutverksamhet i sitt uppdrag. 

Finansieringen av förslagen verksamhet är oklar och går ej att genomföra 

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

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

Beslutsunderlag 

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga 

För-och grundskolenämndens yttrande 2020 § 64  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2020 § 62 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 § 41 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen mot Skölds 

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

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen 

 

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

(avslag) 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Gudrun Nordborg, Moa Brydsten, Mariam Salem, Maria 
Nilsson, Robert Axebro, Lena Riedl, Nasteho Osman Lander och Lasse 
Jacobson.  
 
Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Mariam Salem (MP), Maria Nilsson (SD), Robert Axebro 
(C) och Lena Riedl (M) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gudrun Nordborg (V) och Nasteho Osman Lander (V) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 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 att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 §41  
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§ 35 
Diarienr: KS-2020/00479 

Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska 

för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst; 

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

(SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för verksamma 

inom äldreomsorg i hemtjänst i enlighet med äldrenämndens och 

jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Protokollsanteckning 

Davis Kaza (AP) lämnar en protokollsanteckning. Se beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

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

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

 

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

Yttranden har inkommit från äldrenämnden och kommunfullmäktiges 

jämställdhetsutskott. 

Beslutsunderlag 

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

äldreomsorg och hemtjänst 

Protokollsutdrag ÄN 2020 §57 

Äldrenämndens yttrande 

Protokollsutdrag JUSK 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson och Olov Häggström 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

besvarad. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 

 

Reservation 

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

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

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

motionen)  

 

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

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

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

Anders Ågrens m.fl. yrkande att anse motionen besvarad.  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

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

förmån för eget yrkande att anse motionen besvarad. 

 

Protokollsanteckning  

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

arbetsgivare säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd 
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hos de som de är satta att hjälpa. Vi vet att bristande kunskaper i svenska 

språket riskerar patientsäkerheten samtidigt som äldre personer har vittnat 

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

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

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

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

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

nödvändiga kunskaper och här finns utrymme för förbättringar. 

Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är stora, men det är ingen lösning 

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

del av omvårdnad och patientsäkerhet. 

 

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

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-02-22 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Petter Nilsson, Carin Nilsson, Davis Kaza, 
Åsa Bäckström, Irma Olofsson, Patrik Brännberg, Veronica Kerr, Peder 
Westerberg, Anders Ågren, Nils Seye Larsen, Solveig Granberg, Lasse 
Jacobson och Karl Larsson.     
 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S), Davis Kaza (AP), Åsa Bäckström (V), Irma Olofsson (S), 
Patrik Brännberg (AP), Nils Seye Larsen (MP) och Lasse Jacobson (V) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Maria Nilsson (SD) och Petter Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Veronica Kerr (KD), Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M) och Solveig 
Granberg (C) – Bifall till att anse motionen besvarad. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen mot bifall till att 
anse motionen besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Protokollsanteckning 
Davis Kaza (AP). Från Arbetarpartiet vill vi lämna in följande 

protokollsanteckning/röstförklaring:  
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"Arbetarpartiet anser att motionen har bra intentioner. Kommunal 

genomförde en enkät med 826 skyddsombud inom äldreomsorgen 2019. 

73 procent av dessa ansåg att språkproblem leder till risker för brukaren. 

59 procent ansåg att det ofta eller ibland anställs personal med bristande 

språkkunskaper. Kommunen ställer idag krav på Svenska 1 eller Svenska 

som andraspråk 1 på undersköterskor. När det gäller vårdbiträden är både 

kraven på utbildning och kraven på språkkunskaper lägre. Detta är 

olyckligt. Vi har länge förespråkat att kommunen ska införa en karriärstege 

inom äldreomsorgen. I detta måste ingå att alla som arbetar inom 

äldreomsorgen ska erbjudas minst en vårdbiträdesutbildning. Där det 

behövs måste även språkkunskaper ingå i denna utbildning." 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden   
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§ 36 
Diarienr: KS-2020/00493 

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

Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-03-29 på grund av 

tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

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

(L):  

 

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

 

- att de ekonomiska konsekvenserna av en sådan åtgärd redovisas 
 

Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

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

Beslutsunderlag 

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

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion 13/2020: Upphandla delar 

av IT-stödet i enlighet med tekniska nämndens yttrande. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

eget förslag om bifall till motionen.  

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

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

Veronica Kerr (KD) – bifall till motionen 

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

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen 

 

Reservation  

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

eget förslag om bifall till motionen.  

 

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

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-02-22 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-03-29 på grund av tidsbrist. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Motionären  
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§ 37 
Diarienr: KS-2020/00499 

Motion 15/2020: Upphandla Städ - och 

verksamhetsservice; Anders Norqvist (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2021-03-29 på grund av 

tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

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

(L):  

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

Ryttmästarens konferens ska konkurrensutsättas för att ge extern utförare 

möjlighet att bedriva den verksamheten. 

 

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

§ 91 att kommunfullmäktige avslår motionen (se tekniska nämndens 

protokollsutdrag). 

Beslutsunderlag 

Motionen 

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

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

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

och verksamhetsservice enligt tekniska nämndens yttrande. 

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

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

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

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

förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

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

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

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

näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om att bifalla motionen 

 

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

2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-02-22 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

2021-03-29 på grund av tidsbrist. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Tekniska nämnden   
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§ 38 
Diarienr: KS-2020/00741 

Fyllnadsval: ersättare i individ- och familjenämnden (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i individ- och familjenämnden utse Liv Zetterberg (V) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 2020-10-26 Gudrun 

Nordborg (V) begärt entledigande från uppdraget som ledamot i individ- 

och familjenämnden, samtidigt utsågs ersättare Linda Lotare (V) till ny 

ledamot i nämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Liv Zetterberg 

Individ- och familjenämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman 
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§ 39 
Diarienr: KS-2020/00759 

Fyllnadsval: Styrelseledamot i UPAB, ersättare i för-

och grundskolenämnden samt ersättare i gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden; Elena Martinez (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till styrelseledamot i Umeå Parkerings AB utse Camilla Ingman (V) 

 

att till ersättare i för – och grundskolenämnden utse Fatima Hanad (V) 

 

att till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utse Anahita 

Ghazinezam (V). 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 2020-10-26 Elena 

Martinez (V) entledigande från rubricerade uppdrag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Camilla Ingman 

Fatima Hanad 

Anahita Ghazinezam 

Umeå Parkerings AB 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman   
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§ 40 
Diarienr: KS-2020/00814 

Fyllnadsval: Ledamot i kommunstyrelsen, för- och 

grundskolenämnden samt ersättare i Umeå 

kommunföretag; Ulrika Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i kommunstyrelsen utse Ellen Ström (V) 

 

att till ledamot i för- och grundskolenämnden utse Jessika Åberg (V) 

 

att till ersättare i styrelsen för Umeå Kommunföretag utse Åsa Bäckström (V). 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 2020-12-21 Ulrika 

Edman (V) begärt entledigande från rubricerade uppdrag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

För- och grundskolenämnden 

Umeå Kommunföretag 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben   
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§ 41 
Diarienr: KS-2020/00854 

Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt Bror 

Lander (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse Suzanne Elisabetsdotter (V). 

Ärendebeskrivning 

Umeå tingsrätt har beviljat Bror Lander (V) begärt entledigande från 

uppdraget som nämndeman. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Suzanne Elisabetsdotter 

Umeå tingsrätt 

Lönesupport 
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§ 42 
Diarienr: KS-2021/00222 

Avsägelse: Ledamot i kulturnämnden Robin 

Thörnberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

ledamot i kulturnämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i kulturnämnden utse ersättare Meta Tunell (L) 

 

att till ny ersättare i kulturnämnden utse Albin Norqvist Karlsson (L) 

Ärendebeskrivning 

Robin Thörnberg (L) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kulturnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Robin Thörnberg 

Meta Tunell 

Albin Norqvist Karlsson 

Kulturnämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben  
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§ 43 
Diarienr: KS-2020/00814 

Avsägelse: Ledamot i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden; Ulrika Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Ulrika Edman (V) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i gymnasie- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Ulrika Edman (V) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Edman 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Lönesupport   
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§ 44 
Diarienr: KS-2021/00161 

Avsägelse: Ledamot i kulturnämnden Peder 

Karlsson (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Peder Karlsson (MP) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i kulturnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Peder Karlsson (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kulturnämnden 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Peder Karlsson 

Kulturnämnden 

Lönesupport 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 45 
Diarienr: KS-2021/00088 

Anmälningsärenden 2021-02-22 

Motioner 

Motion 1/2021: Lägg ner kvinnohistoriskt museum; Lars-Arne Ivert, Maria 

Nilsson och Petter Nilsson (SD) Diarienummer: KS-2021/00122 

 

Motion 2/2021: Resurscentrum för genus och jämställdhet; Ulrika Edman, 

Åsa Bäckström och Susanne Yttergren (V) Diarienummer: KS-2021/00150 

 

Motion 3/2021: Självkostnadsprincip vid kommunal markförsäljning; Ulrika 

Edman och Lasse Jacobson (V) Diarienummer: KS-2021/00151 

 

Motion 4/2021: Valfrihet för äldreomsorgens personal – frivilliga delade 

turer! Åsa Bäckström, Rebecca Sellstedt (V) Diarienummer: KS-2021/00202 

Revisionsrapport 

Granskning av orosanmälningar. Diarienummer KS-2021/00134. Reviderad 

version 2021-02-19. 

Länsstyrelsens beslut om efterträdarval  

Ny ersättare: Frank Pettersson (AP) 

Avgången ersättare: Kjerstin Jonsson (AP)   
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§ 46 
Diarienr: KS-2021/00136 

Interpellation: Vad gör Umeå kommun för att 

personer med funktionsnedsättning ska få ett 

bättre hälsotillstånd? Peder Westerberg (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen endast hanteras skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

Peder Westerberg (L) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

Vad gör Umeå kommun för att personer med funktionsnedsättning ska få 

ett bättre hälsotillstånd? 

 

Umeå kommun har frågat tusentals umebor om livsvillkor, levnadsvanor 

och hälsa i folkhälsoundersökning “Jämlika liv 20” som skickades ut i början 

av 2020. Den visar tyvärr att invånare med funktionsnedsättning mår 

betydligt sämre jämfört med andra. Hela 29 procent, eller cirka 2600 

personer, med funktionsnedsättning och svåra besvär svarar att deras 

hälsotillstånd är dåligt eller mycket dåligt. Det är mycket höga siffror och 

det är en stor skillnad mot övriga befolkningen, där endast tre procent 

upplever sig må dåligt. 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 

1. Vad gör Umeå kommun för att personer med funktionsnedsättning ska 
få ett bättre hälsotillstånd? 
 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Jämlika liv bekräftar vad som framkom i Folkhälsoinstitutets rapport från 

2014: personer med en funktionsnedsättning löper tio gånger större risk 
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att utveckla ohälsa än övrig befolkning. Viss ohälsa kan kopplas till 

funktionsnedsättningen, men som för övriga befolkningen gäller att den 

också kan kopplas till sådant som arbetslöshet, små ekonomiska 

marginaler, bristande delaktighet i samhället och låg nivå av fysisk aktivitet 

och bristande tillgång till idrotts- och fritidsaktiviteter. Där är personer med 

funktionshinder överrepresenterade.   

I Umeå kommuns program för tillgänglighet 2018-2030 framgår vad som 

görs och ska göras för att öka tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning inom nio fokusområden, som Upphandling, 

Transporter och Arbete. Några exempel är: 

• Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning ska tas 

med i upphandlingsprocessen 

• Kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan bl.a. genom kompetenshöjande insatser för 

chefer inom kommun, privat näringsliv, bemanningsföretag mm om 

vilka möjligheter som finns till riktade insatser vid anställning 

• Viva kompetenscentrum inkluderar tillgänglighetsperspektivet i sina 

handlingsplaner  

• Kommunen prioriterar praktik- och lärlingsplatser för personer med 

funktionsnedsättning inom kommunens alla verksamhetsområden 

• Kommunen fortsätter att erbjuda föreningar möjligheten att söka 

bidrag för tillgänglighetsanpassningar av verksamhetslokaler, samt 

möjlighet till bidrag till verksamhet som främjar folkhälsan hos 

prioriterade grupper, bl.a. personer med funktionsnedsättning  

• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning finns med 

som rutin vid beredning av kulturvärda miljöer och andra 

frilufts/besöksmål 

De första fyra åren har programmet fokuserat på arbete/sysselsättning och 

transporter/resande. Funktionshinderrådet fungerar som referensgrupp 

vid framtagandet av Umeå kommuns blivande kollektivtrafikprogram. För 

att utveckla förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning inom 

befintliga verksamheter görs satsningar på Universell utformning av 

arbetsplatser, UUA.  

 

Inom funktionshinderomsorgens verksamhet pågår flera samarbeten kring 

fysisk aktivitet, t.ex. med Hjälteföreningen, och med Skellefteå kommun, 

Sunnanå och Umeå IK där föreningar får stöd för att göra sitt utbud mer 

tillgängligt. Funktionshinderomsorgen deltar även tillsammans med Region 
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Västerbotten i Premiumprojektet med fokus på fysiska aktiviteter. Inom 

daglig verksamhet har man tagit fram ett koncept som kallas Hälsoresan, 

som innebär att varje enhet tar fram hälsofrämjande aktiviteter som leder 

till ökat välbefinnande. Vidare har man på Aros dagliga verksamhet 

fysgrupp en gång i veckan, och på flera håll i verksamheten erbjuds bad- 

och gympagrupp.  

 

Funktionshinderomsorgen har även ett aktivt samarbete med 

kulturförvaltningens Fritid för alla, som utvecklar och breddar fritiden för 

vuxna från 20 år med funktionsnedsättning. Umebor över 12 år med LSS-

beslut kan ansöka om Kompiskortet och gå två till priset av en på olika 

kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Kommunens träffpunkter erbjuder 

gemenskap och varierat utbud av aktiviteter. 

 

Den avdelning i kommunen som handlägger och ansvarar för 

arbetsmarknadsprogram rekryterar arbets- och praktikplatser för personer 

med funktionsnedsättning. AROS, en verksamhet inom 

funktionshinderomsorgen, erbjuder sysselsättning samt strukturerade 

arbetsuppgifter i en anpassad miljö. Just nu pågår ett projekt med 

serviceassistenter, genom vilket flera fått fast anställning. 

 

Funktionshinderomsorgen arbetar också aktivt med att stötta och vägleda 

brukarna att söka vård och följa ordinationer. Inom de särskilda boenden 

där kommunen har HSL-ansvar upp till sjuksköterskenivå har varje boende 

en fast vårdkontakt med sjuksköterska. Årligen får 

funktionshinderomsorgen stimulansmedel för att arbeta med frågor som 

rör psykisk ohälsa och har för de närmsta två åren tagit beslut om att 

anställa en samordnare som ska fokusera på att systematisera 

målgruppsanpassade aktiviteter för att förebygga psykisk ohälsa.  

 

Liksom andra verksamheter har funktionshinderomsorgen drabbats av 

pandemin. De flesta gruppaktiviteter har varit inställda. 

Funktionshinderomsorgen har dock gjort stora insatser för att ställa om till 

utomhusaktiviteter och digitala träffar.  
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§ 47 
Diarienr: KS-2021/00187 

Interpellation: Kommer Umeå kommunkoncern 

vara klimatneutral till 2025? Åsa Bäckström (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen endast hanteras skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. 

 

För snart ett år sedan antog Umeå kommun ett antal nya lokala miljömål 

för att, bland annat, göra sin del i att nå det globala målet om en maximal 

temperaturökning på 2 grader i enlighet med Parisavtalet. Som ett led i 

detta formulerades målet att Umeå kommunkoncern ska vara helt 

klimatneutral till år 2025. 

 

I Umeå kommunkoncern ingår inte bara Umeå kommuns nämnder med 

dess förvaltningar och verksamheter utan även ett stort antal kommunala 

bolag. Att nå en klimatneutralitet är samtidigt ett stort åtagande som 

kräver satsningar på förnybara alternativ och hårda prioriteringar. För att 

minska vårt gemensamma utsläpp av växthusgaser som koncern krävs det 

också en samordning och en sammanhållen strategi där klimatperspektivet 

måste stå i första rum. 

 

Det har nu gått ett år sedan de nya miljömålen antogs och tiden är knapp. 

 

Fråga/Frågor 

1. Kommer Umeå kommunkoncern att uppnå det fastställda klimatmålet 
att Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral till år 2025? 
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2. Om ja, hur många ton kvarstår att minska i form av koldioxidutsläpp för 
Umeå kommunkoncern för att bli klimatneutral år 2025? Och vilka 
sektorer behöver minska mest framtill år 2025? 

 

3. Om nej, varför inte? Och vad planeras för att skynda på för att uppnå 
målet att bli klimatneutral år 2025? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar: 

Övergripande planering koordinerar arbetet med att ta fram ett 

åtgärdsprogram för att Umeå kommunkoncern ska nå de antagna 

miljömålen. Arbetet har pågått efter målens antagande och kommer gå ut 

på remiss till sommaren. 

 

Parallellt pågår ett arbete med uppdrag 12 för 2021 (”Kommunfullmäktige 

ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och till nämnderna 

tillhandahålla en metodik för att genomföra klimat- och kostnadsanalyser. 

Metoden ska underlätta nämndernas redan pågående arbete med att ta 

fram och prioritera åtgärder för att leva upp till Umeå kommuns 

miljömål”), där målsättningen är att ha klar en metodik för att genomföra 

klimat- och kostnadsanalyser under våren. I arbetet med uppdrag 12 

kommer även ett nuläge av Umeå kommunkoncerns CO2 utsläpp att tas 

fram, liksom effekten av de prioriterade åtgärderna som verksamheterna 

tagit fram.  

 

Arbetet med uppdrag 13 (”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att tillsammans med Umeå kommunföretag ta fram ett 

analysunderlag för klimatomställningsinvesteringar för såväl kommunen 

som kommunkoncernen utifrån det arbete som bedrivs inom ramen för 

Klimatneutrala Umeå”) har påbörjats inom Vinnovaprojektet Utveckla 

hållbarhetsmått i finansiella analyser. Arbetet kommer pågå under hela 

2021.  

 

När utredningen är klart kommer vi ha en tydlig bild, baserad på 
kommunens egna mätningar och vägledning från kommunen 
tjänstepersoner, av det arbete som ligger framför oss för att uppnå 
klimatneutralitet. I dagsläget går det dock inte att besvara interpellantens 
frågor. Värt att kommentera är dock interpellantens inledande 
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konstaterande att klimatneutralitet för kommunkoncernen är ett stort 
åtagande som kräver satsningar och en sammanhållen strategi. Det är även 
Socialdemokraternas uppfattning, och ett omfattande arbete har också 
sedan lång tid bedrivits i kommunen. Som exempel kan nämnas 
överflyttningen till hållbara godstransporter, utvecklingen av Umeå hamn 
och godsbangård, satsningarna på en ny klimatsmart färja mellan Umeå 
och Vasa, de kommunala bolagens arbete med cirkulära resursflöden och 
en helt fossilfri kollektivtrafik.  
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§ 48 
Diarienr: KS-2021/00085 

Fråga: Vad händer med Kvinnofridslinan? Ulrika 

Edman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan endast hanteras skriftligt.  

Ärendebeskrivning 

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

familjenämndens ordförande. 

 

Vad händer med Kvinnofridslinan?  

Insamlingsstiftelsen Respira som samarbetar med och hjälper Kvinnojouren 

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

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

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

att en utredning initierats för omorganisering initierats. 

 

Ingen kvinna har via Kvinnojouren fått hjälp med lägenhet via 

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

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

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

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

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

Insamlingsstiftelsen Respira i Umeå, försöker att hjälpa till i kontakterna 

med hyresvärdar, men får heller sällan svar.  

 

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

beroendeproblematik eller andra sociala problem. Många kvinnor som levt 

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

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

vanligt att förövarna förhalar bodelningsprocessen så att den våldsutsatta 

får vänta länge på sin rättmätiga del, vilket försvårar möjligheterna att 
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förvärva en bostad och kunna gå vidare med sitt liv. Av utrymmesskäl kan 

kvinnojouren inte ta emot alla och svårigheten att hjälpa våldsutsatta 

vidare begränsas kraftigt av bostadsbristen och om man saknar 

möjligheten att köpa en bostad. 

 

Fråga:  

Vad händer med ett av Umeås flaggskepp gällande våldsutsatthet, 
Kvinnofridslinan? 
 
Andreas Lundgren, individ- och familjenämndens ordförande lämnar 
följande skriftliga svar: 
 
Då förturen avser lägenheter som i regel har inflyttning 1-3 månader 
senare så har lägenheterna endast i ett fåtal fall kunnat tilldelats personer 
som gått direkt från våld i hemmet till egen lägenhet. Det gör att kvinnor 
behövt söka ett alternativt boende, som skyddat boende, i avvaktan på 
tillgång till lägenhet från kvinnofridslinan. Men det är inte alla våldsutsatta 
kvinnor som kommer i kontakt med socialtjänsten den vägen. 
Förvaltningen har därför arbetat med att oavsett ingång i socialtjänsten så 
ska våldsutsatta kvinnor få sitt behov av bostad och andra behov likvärdigt 
utredda. Samt ha en rätt att kunna överklaga socialtjänstens beslut. 
 
Nämnden har på initiativ av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i 
samband med detta arbete gett förvaltningen i uppdrag att förstärka 
våldsutsattas rätt till bostad. Vi avvaktar nu en redovisning av det 
uppdraget.   
 

 

 

 


