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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör, § 218 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB, § 210-212 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

 

Per-Erik Evaldsson (S), kommunrevisor 

 

En stund av stillhet 

Ordföranden Marie-Louise Rönnmark (S) inleder sammanträdet med en 

stund av stillhet för nyligen bortgångne ledamoten Björn Kjellsson (L). 

 

 

Kommunfullmäktige uppmärksammar 100 år av demokrati och kvinnors 

rösträtt i Riksdagen 

Det är hundra år sedan kvinnor fick rätt att rösta i Sverige och Umeå har en 

stolt historia av kvinnor som tar och ges plats i politiken. 

Kommunfullmäktige uppmärksammar och högtidlighåller det vid dagens 

sammanträde bland annat genom fyra vepor som ska sitta i 

kommunfullmäktigesalen och föreställer kvinnliga förebilder i politiken; 

Helena Ljungberg, Anna Grönfeldt, Ragnhild Sandström och Margot 

Wikström. Veporna är illustrerade av Maria Persson. 

 

Kommunfullmäktiges nya ordförandeklubba uppmärksammar kvinnors 

kamp för självständighet, frigörelse och lika medborgerliga rättigheter. Den 

ska påminna om att fatta kloka beslut för jämställdhet och demokrati, men 

också för en hållbar framtid. Klubban är formgiven av Gunilla Samberg och 

Tryggve Lundberg och Antti Savela har gjutit den. 
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§ 210 

 

Diarienr: KS-2021/00068 

Val av justerare och fastställande av dagordning  

2021-10-25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att utse Janet Ågren (S) och Anders Ågren (M) till justerare av dagens 

protokoll 

 

att digital justering äger rum måndag 1 november kl. 15.00 

 

att godkänna dagordning för mötet.   
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§ 211 

 

Diarienr: KS-2021/00871 

Interpellation: Vilka åtgärder planeras för att 

maximera nyttan av nya Kvarkenfärjan? Mattias 

Larsson (C) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Mattias Larsson, Hans Lindberg, Lars-Ivar Nilsson, 

Patrik Brännberg, Anders Ågren och Ari Leinonen beslutar 

kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Mattias Larsson (C) 

följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Vilka åtgärder planeras för att maximera nyttan av nya Kvarkenfärjan? 

Vi är många som gläds i dagarna när nya kvarkenfärjan Aurora Botnia nu 

har tagits i drift. Hon kommer på många sätt förbättra möjligheterna till 

utveckling i vår region. Inte minst nu under en tid när möjligheterna till 

utbyte över gränsen varit minst sagt begränsade på grund av pandemin, en 

pandemi som nu förhoppningsvis börjar på att lätta. Jag har noterat att 

Wasaline är aktiva med marknadsföring, bland annat med reklam på 

ULTRS-bussarna, men jag tycker det känns lite tunt. 

 

Aurora Botnia är för mig inte bara en färja och den viktigaste nyttan med 

henne är inte endast att få fler Österbottningar att komma hit för att bidra 

till besöksnäringens återhämtning efter pandemin. 

 

I min värld så är färjan en möjlighet för att skapa nya relationer på många 

sätt, mellan människor, organisationer, företag mm. Ett sätt att tänka Öst-

Väst och bryta den klassiska Nord – Syd axeln som alltid dominerat allt 

politiskt tänk. 
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Bild på Aurora Botnia provanlöper piren i Holmsund. 

 

Jag saknar tyvärr ett större tänk från kommunens sida just i denna fråga. Vi 

har varit så fokuserade på att få färjan på plats att jag tänket kring: Vad gör 

vi nu??    

 

För färjan i sig är ju ett medel inte ett mål! 

 

Nu måste vi i gång med en bred offensiv som inkluderar alla kommunens 

verksamheter för att få i gång samverkan och samarbete över vattnet. Vad 

har Visit Umeå fått för uppdrag för att utveckla turismen? 

 

Vad kommer kultur och fritidsnämnderna göra för att stimulera 

föreningsutbyte? Vilken skolklass blir den första som skaffar sig en 

kompisklass i Vasa? 

 

Jag känner att vi behöver en bred offensiv för att skapa förnyad kraft i en 

utveckling som skadat svårt at pandemin och förutsättningarna innan den! 

 

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är därför: 

 

1. Delar du min uppfattning om att kommunens arbete vad gäller att 
initiera samverkan behöver växlas upp? 

2. Vilka konkreta planer finns inom kommunen för att snabbt utveckla 
samverkan med Vasa ytterliga och få en verklig rivstart nu? 

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar inklusive bilaga 1 nedan. 

 

Jag vill inleda med att säga att vi i Umeå kommun bör känna stolthet över 

vad vi åstadkommit i nära samarbete med Vasa stad. Få kommuner har 

lyckats med det vi åstadkommit. Vi väntade varken på landhöjningen eller 

att någon annan skulle göra jobbet åt oss, utan vi la ner åratal av hårt 

arbete på båda sidor av havet för att bygga en bättre framtid med en 

närmre social, ekonomisk och kulturell samverkan.  

 

Nu kommer vi att kunna knyta samman Sverige och Finland än mer och 

fördjupa våra samarbeten vad gäller utbildning, näringsliv, industri, arbete 
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och sjukvård. Farleden över Kvarken är avgörande för de öst-västliga 

godstransporterna och färjan är därför en nyckelkomponent i den 

infrastruktur som bygger framtidens Umeå starkt. Genom 

färjeinvesteringen säkerställer vi arbetstillfällen, industriutveckling och 

förbättrade samverkansmöjligheter med våra bröder och systrar i Vasa. 

 

Färjan är i min vision en milstolpe för ett mycket större samarbete som 

handlar om att i förlängningen skapa en gemensam arbetsmarknadsregion 

där människor och varor rör sig och gränser för vad som är möjligt att 

bygga tillsammans suddas ut. Jag ser framför mig att man som Umebo i 

framtiden i ännu högre grad än tidigare kommer att känna att Vasa är vår 

grannkommun och att det mentala avståndet till våra finska grannar inte 

upplevs som större än till grannkommuner som Skellefteå och 

Örnsköldsvik. I takt med vår region växer bör den givna utgångspunkten 

vara att det ska kännas lika naturligt att jobba, studera, handla och driva 

företag i Umeå-Vasa som det är i regionen Köpenhamn-Malmö. Vi har allt 

att vinna på samarbete och att knyta oss närmre varandra i en region där vi 

har gemensamma intressen, oavsett landsgränser.  

 

Därför är det givetvis av högsta prioritet att växla upp det redan 

omfattande samarbetet. I bilagan till detta interpellationssvar ger jag 

exempel på några av de viktigaste pågående och kommande 

samarbetsprojekten över Kvarken. Dessa samarbeten spänner över i stort 

sett alla områden; kultur, näringsliv, föreningar, sjukvård, högre utbildning 

med mera. Vi kommer att framöver arbeta intensivt med att utveckla dessa 

samarbeten och inventera möjligheterna att fördjupa och lägga till nya. 

 

Utöver detta kommer jag att ta initiativ till en översyn av hur vi kan 

tillskapa ett effektivt samarbetsorgan för frågor som rör just utbytet mellan 

Umeå och Vasa, eftersom Kvarkenrådets verksamhet spänner över fler 

orter och därför inte alltid är rätt forum för att snabbfotat utveckla 

samverkan mellan just våra två städer.  

 

Bilaga 1 

 
Exempel på pågående och kommande projekt/samarbetsformer över 

Kvarken 
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Visit Umeå 

• Jobbar just nu med Kvarkenrådet, Höga Kusten, Vasaregionen och 
Wasaline och tar fram koncept för gemensamma 
marknadsbearbetningsinsatser för att öka antalet utländska och 
inhemska researrangörer som tar med området i sitt 
programutbud. Fokuserar även på att väcka medialt intresse för 
destinationen för att ge större synlighet, både hos researrangörer 
och hos slutkund på prioriterade marknader. I och med den nya 
färjan ser Visit Umeå en mycket stor ökning i intresset för två-
länder-upplevelsen. Just nu pågår samtal om nästa steg för 
samarbetet. 

• I övrigt sker kontinuerligt kunskapsutbyte och samarbete med Visit 
Vasa. Vi tittar bland annat på gemensamma mötes- och 
evenemangsvärvningar. Under pandemin har dock fokus legat allra 
mest på kunskapsutbyte, inte minst gällande hållbarhetsfrågan. 

  

Mellanfolkligt utbyte 

• Många uppbyggda relationer, nätverk och ett stort engagemang för 
fortsatt utbyte över Kvarken inom studieförbunden, 
pensionärsförbunden, lantbruksorganisationer och aktörer som 
Littfest, Umeå fotbollsfestival m. m. 

• Umeå kommun uppmuntrar mellanfolkliga samarbeten och 
utveckling över Kvarken på flera olika sätt och har ex. avsatta medel 
i Vänortsfonden som medborgare, skolklasser och föreningar kan 
söka.  

• Umeå kommun medfinansierar även Föreningen Norden 
Västerbotten som tillsammans med Kvarkenrådet EGTS just nu 
anställer en person med bas i Umeå som ska jobba för att stimulera 
aktiviteter över Kvarken. 

  

Umeå kommuns förvaltningar 

• Stadsledningskontoret i Umeå kommun jobbar under 2021 på att ta 
fram en gemensam utvecklingsstrategi för Vasa och Umeå inom de 
kommunala områdena, inkl. kultur och fritid 

  

Näringsliv 

• Stor potential finns för samarbeten inom ex. cirkulär ekonomi, 
hållbara drivmedel, ökad intermodalitet, pendlingsmöjligheter och 
kompetensförsörjning. 
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• Dialog om fortsatt samverkan utifrån arbetet inom Cleantech 
Kvarken sker under hösten 2021 med näringslivscheferna och större 
företag i Kvarkenregionen (Vasa, Karleby, Örnsköldsvik, Skellefteå, 
Umeå). 

  

Högre utbildning 

• Alla universitet och högskolor i Vasa har samarbetsavtal med Umeå 
universitet. Samarbetet varierar i intensitet och tema mellan de 
olika högskolorna. Vid UmU sker samarbetet på fakultetsnivå där 
tex ett mångårigt forskningssamarbete existerar mellan 
Handelshögskolan i Umeå och Svenska handelshögskolan Hanken i 
Vasa. Hanken och Handels i Umeå har dessutom gemensamma 
kurser som bl a handlar om att lyfta Kvarkenregionen som en 
intressant arbetsmarknadsregion. Vasa universitet är även aktivt 
och andra av Vasas högskolor samarbetar även med SLU. 

  

Sjukvård 

• Sjukvårdsdistriktet i Vasa har samarbete med NUS där 
strokepatienter kan köras med helikopter till Umeå. Umeås 
medicinstuderande erbjuds praktikmöjligheter i bl.a. Vasa, m.a.o. 
AT tjänstgöring i Österbotten från och med januari 2021. 

Finansiering via Interreg Aurora-programmet 2021-2027 

Interreg Aurora är det stora EU-samarbetsprogrammet för finsk och norsk 

sida och 92,8 MEURO finns avsatt för 2021-2027.  Innebär goda möjligheter 

att finansiera samarbeten inom besöksnäring, forskning, transporter, SME-

utveckling  
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§ 212 

 

Diarienr: KS-2021/00872 

Interpellation: Åtgärder för att kunna konkurrera 

om batterifabrik; Davis Kaza (AP) 

Beslut 

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

Mikael Berglund, Patrik Brännberg, Jan-Olov Carlsson och Nils Seye Larsen  

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om 

interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Davis Kaza (AP) följande 

interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

 

Åtgärder för att kunna konkurrera om batterifabrik 

Behovet av satsningar på grön industriell produktion är en bärande tanke 

inom Arbetarpartiet. Därför var vi naturligtvis glada då vi den 13 augusti i 

år kunde läsa att Umeå kommun ger sig in i kampen om etableringen av 

Volvo Cars och Northvolts planerade nya batterifabrik. Detta antyder 

nämligen en förändrad attityd hos kommunledningen som tidigare, i 

samband med att Northvolt letade efter en plats att etablera sin första 

fabrik på, uppvisat ett direkt ointresse för denna typ av 

industrietableringar. 

 

Det är dock oroande att ledande företrädare för Umeå kommun svävar på 

målet när det gäller skälen till att Northvolt valde bort Umeå. Sedan 2017 

har företrädare för Umeå kommun haft fyra olika positioner. Minst. 

 

Position ett: ”Det finns ingen mark” 

Då SVT i maj 2017 avslöjade att Northvolt valt bort Umeå angavs skälet 

vara att Umeå kommun inte hade mark nog för Northvolts fabrik. Hans 

Lindberg citerades bland annat på följande sätt i SVT Västerbotten: 
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”- Northvolt har haft ett intresse att etablera sig i många kommuner i 

Sverige och den frågan fick även Umeå. Vi svarade och erbjöd olika 

områden, bland annat Holmsund. Men vi har inte sådana planlagda 

områden för industri.” (SVT 19/5-17) 

Att etableringen föll på just markfrågan bekräftades även i Arbetarpartiets 

egna kontakter med ledande politiker och tjänstemän vid denna tidpunkt. 

 

Position två: ”Det fanns yta, elkraft, VA och logistik – det föll på risken för 

överklagan” 

I en interpellation som debatterades i kommunfullmäktige den 28 maj 

2017 frågade vi Hans Lindberg hur det kan komma sig att 

industrietableringen föll på en sådan sak som att Umeå kommun inte 

lyckades erbjuda Northvolt en tillräckligt stor tomt. Då påstod Lindberg i 

stället att det var ”risken för överklagan” som gjorde att Umeå föll. ”Vi 

uppfyllde de krav de ställde både i yta som tillgång till elkraft, VA och 

logistik”, skrev Lindberg i sitt svar (29/5-17). Nu fanns det alltså plötsligt 

inga problem annat än risken för överklagan. Innebörden blir alltså att 

kommunledningen avstod från att konkurrera om vad som utgör framtiden 

p.g.a. rädsla för ett överklagande! 

 

Position tre: ”Det fanns inte mark – men nu finns det” 

I augusti 2021 var skälet återigen bristen på mark. I en artikel i VK (13/8-21) 

citerades Anders Ågren på följande sätt: ”Nu har vi tillgång till industrimark 

för sådana här etableringar, det hade vi inte tidigare när det var aktuellt 

med Northvolt”. SVT skrev den 14/8 i år att Umeå hade valts bort av 

Northvolt då det inte fanns en tillräckligt stor yta, men att ”Det har nu 

förändrats, menar Hans Lindberg”. Plötsligt var det alltså åter markfrågan 

som hade varit problemet 2017 – men detta har nu alltså kommunen 

åtgärdat. 

 

Position fyra: ”Det fanns inte eleffekt” 

Två veckor senare, på kommunfullmäktige den 30 augusti i år, hade 

positionen skiftat – igen. Både en gruppledare och en nämndsordförande 

påstod nu att det inte var markfrågan som etableringen föll på 2017 utan 

bristen på eleffekt! Bristen på mark förnekades nu för andra gången. 

Samtidigt strider detta mot vad Hans Lindberg påstod att kommunen 

uppfyllde redan den 29 maj 2017. 
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Alla dessa positionsskiften – fram och tillbaka, fram igen och tillbaka igen – 

bidrar inte till att skapa ett förtroende för påståendet att ”Umeå ger sig in i 

kampen…” om Volvo Cars / Northvolts batterifabrik. Tvärtom riskerar detta 

glidande att skada förtroendet för kommunen. 

 

Mot denna bakgrund vill vi därför ställa följande frågor: 

1. Vilka åtgärder har Umeå kommun vidtagit för att kunna konkurrera 
med bland annat Sundsvall om etableringen av Northvolts / Volvo Cars 
nya batterifabrik? 

2. Hur har Umeå kommun förbättrat sin beredskap när det gäller att ta del 
av större industrietableringar: vad gäller marktillgång, eleffekt, elkraft, 
VA, m.m.  

 

Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 

skriftliga svar 

Umeå är en stark industristad med en snabbt växande ekonomi. Vi växer 

med ungefär 1 000 arbetstillfällen per år, alltså omkring en Northvolt-fabrik 

vartannat år. Sedan beslutet att Northvolt skulle etablera sig i Skellefteå år 

2017 har Umeå vuxit med 4 300 nettoarbetstillfällen och det placerar 

Umeå i topp i Sverige när det gäller tillväxt i arbetstillfällen i förhållande till 

folkmängden.  

 

Efter att det blev offentligt att Volvo skulle etablera batterifabrik har jag 

gett kommunens tjänstepersoner i uppdrag att jobba aktivt med Volvo och 

andra aktörer.  

 

Vi har gjort vår läxa vad gäller mark och kraftförsörjning. Inom kort 

kommer vi att ha 100 hektar industrimark på Dåva med tillgång till 300 

megawatt strömförsörjning. I Holmsund pågår detaljplanering för 100 

hektar industrimark, försörjd med ström för energiintensiv verksamhet. På 

Klockarbäcken frigörs 80 hektar med 100 megawatt inkopplad ström. 

Utöver detta har vi goda förutsättningar för nyetableringar till följd av den 

S-ledda regeringens beslut att bygga Norrbotniabanan och våra egna 

initiativ till utbyggnad av hamnen och investeringen i en ny Kvarkenfärja 

som säkrar de viktiga godstransporterna i öst-västlig riktning. Umeå är 

alltså attraktivt för tillskapandet av ny industri.  
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Men vi ska inte stirra oss blinda på en sektor eller enbart batteritillverkning 

utan göra breda analyser av möjligheterna i den framväxande, gröna 

ekonomin. Till exempel kommer det att finnas en växande marknad för 

komponenttillverkning, inte minst när det råder brist på halvledare till 

batteritillverkningen i Europa. Inom N6-samarbetet försöker vi fördela 

tillväxten i Norrland mellan våra städer och inte konkurrera med varandra 

utan samarbeta för att se till att så mycket av tillväxten som möjligt sker i 

norra Sverige. Det tjänar vi alla på. Vi måste nu hjälpa Skellefteå att klara av 

den stora etablering som genomförs där nu. Den kommer att skapa 

arbetstillfällen i hela vår region och klarar vi inte detta tillsammans riskerar 

den industrialiseringsvåg som nu inletts att avstanna. Vi ska inte konkurrera 

ut varandra utan komplettera varandra.  

 

I Sundsvall lade Ortviken ner för inte så länge sedan, vilket medförde en 

förlust på omkring 700 arbetstillfällen och det är viktigt att Umeå också 

stöttar Sundsvall i deras industrialisering så att även de kan växa mot 

framtiden i nära samverkan med oss. Många av de arbetstillfällen som 

skapas vid etableringar i andra städer kommer dessutom att finnas i Umeå. 

Gruvnäringen har haft många anställda i Umeå i form av konsulter och 

även i framtiden kommer många konsulter att arbeta med utgångspunkt i 

Umeå mot de nya industrihubbarna på andra orter. 

 

Men vi står inte med armarna i kors. Umeå har vuxit med mer än 4 000 

arbetstillfällen sedan 2017 och genom vår aktiva utvecklingspolitik har vi 

säkrat omfattande investeringar i både Komatsu och SCA vilket säkrar 

arbetstillfällen och skapar nya. SCA:s investering uppgår nu i 7 miljarder i 

Obbola, där vi kommer att ha en av världens största kraftliners. Man får 

inte heller glömma arbetstillfällena som utvecklas i befintliga 

verksamheter. Volvo anställer upp med 300 personer och Bauhaus kommer 

att anställa cirka 200 personer. Bara de två etableringarna ger cirka 500 

arbetstillfällen. Min inställning är alltså att vi både ska verka för 

etableringar i Umeå och hjälpa andra kommuner att klara sina etableringar 

så att Norrland som helhet ska kunna utvecklas.  

 

Umeå har inte haft den historiskt goda utveckling vi haft av en slump utan 

just på grund av att vi jobbat strategiskt och framtidsinriktat – i samarbete 

med andra kommuner. Det har vi för avsikt att fortsätta göra, med såväl 
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infrastruktur som kompetensförsörjning och stimulering av nya, 

framväxande näringar i den gröna ekonomi som håller på att ta form i 

Umeå. Umeå har en stark industrinärvaro och en rik mylla av företag inom 

andra branscher som skapar synergieffekter och gör oss mindre 

ekonomiskt sårbara för konjunktursvängningar och branschdöd. 
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§ 213 

 

Diarienr: KS-2021/00943 

Interpellation: Ej vaccinerad personal ska 

omplaceras till ej vårdnära arbetsuppgifter; 

Marianne Normark (L) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Marianne Normark, Carin Nilsson, Fredrik Elgh, 

Veronica Kerr, Åsa Bäckström, Elmer Eriksson, Patrik Brännberg, Karl 

Larsson, Solveig Granberg, Tomas Wennström, Helena Smith och Ellen 

Ström beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om 

interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Marianne Normark (L) 

följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 

 

Ej vaccinerad personal ska omplaceras till ej vårdnära arbetsuppgifter 

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten slår nu fast att smitta sprids på 

äldreboenden via ovaccinerad personal. Det borde inte kunna hända. 

Människor som är multisjuka och har stora omsorgsbehov ska vara 

skyddade från att utsättas för smitta. All personal i Umeås omsorg har 

under många månader haft alla möjligheter till att vaccinera sig, 

arbetsgivaren har tagit sitt ansvar. Nu är det hög tid att de anställda som 

inte har tagit sitt ansvar gör det. 

 

Vi liberaler vill att arbetsgivaren omplacerar personal som inte är 

vaccinerade till ej vårdnära arbetsuppgifter. 

 

I valet mellan sköra multisjuka människor och friska anställdas rättigheter 

och friheter står vi liberaler med båda fötterna på de mest utsattas sida. 
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Fråga 

Anser majoriteten att det är dags att omplacera ej vaccinerad personal till 

ej vårdnära arbetsuppgifter? 

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar: 

Jag vill börja med att bekräfta interpellantens oro och där är vi helt överens 

i äldrenämnden. Vi har fortfarande en pågående pandemi som riskerar 

hälsa och liv för våra mest sårbara äldre. Inom äldreomsorgen i Umeå 

konstateras löpande såväl smitta hos brukare som personal och vi har haft 

klusterutbrott på ett antal äldreboenden och även dödsfall under hösten, 

trots att personerna varit dubbelvaccinerade. Personalen bär fortfarande 

full skyddsutrustning och kommunen har i samråd med regionens 

Vårdhygien och Smittskydd återinfört allmän screening av personal två 

gånger i veckan på äldreboendena för att tidigt upptäcka och förebygga 

smittspridning. Det finns ingen som arbetar eller har kontakt med 

äldreomsorgen som tror att pandemin är över ännu utifrån rådande läge. 

 

Svar på frågan 

Först och främst vill jag säga att bedömningen är att äldreomsorgen i Umeå 

har en hög vaccinationstäckning både bland både brukare och personal. En 

omfattande planering och organisering av vaccinationerna skedde under 

våren 2020 inom hela äldreomsorgen. Kommunen har inte något eget 

register över vaccinerade utan detta är helt och hållet regionens och 

förskrivarens ansvar. 

 

Som läget är nu finns inga rekommendationer som innebär att 

äldreomsorgen ska behandla vaccinerad och ovaccinerad personal på olika 

sätt. Fortsatt gäller användande av skyddsutrustning och att basala 

hygienrutiner följs, precis som tidigare, och personalen påminns och 

utbildas löpande i detta.  

 

I 2 kap 6 § Regeringsformen finns ett skydd mot påtvingat kroppsligt 

ingrepp från det allmänna. Med kroppsligt ingrepp avses, utöver våld, även 

bland annat läkarundersökningar, vaccinering och blodprovstagning. 

Offentligt anställda omfattas av skyddet gentemot det allmänna både i 

egenskap av medborgare men också som anställda av en offentlig 
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arbetsgivare. Grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp innebär 

att statliga, regionala och kommunala arbetsgivare inte kan kräva att 

arbetstagare ska vaccinera sig. 

 

Arbetsgivare ska även värna arbetstagarens integritet, men det finns inget 

direkt förbud att fråga arbetstagare om de är vaccinerade. Det finns dock 

heller ingen skyldighet för arbetstagaren att svara på en sådan fråga. Det 

som även komplicerar frågan ytterligare är att en uppgift om vaccination 

utgör en känslig personuppgift enligt GDPR och endast får behandlas under 

vissa specifika förutsättningar. Det saknas exempelvis stöd för arbetsgivare 

att föra register över de anställda utifrån vaccination. Fråga om vaccination 

får även endast ställas där arbetsgivaren efter noggrann bedömning anser 

det befogat utifrån verksamhetsperspektiv att personalen är vaccinerad. 

Om särskilda skäl finns kan en medarbetare redan i dagsläget förflyttas. 

Det avser exempelvis utifrån patientsäkerhet och smittskyddskrav och kan 

avse viss avancerad specialistvård med extra smittokänsliga brukare, 

prematura barn eller liknande vårdsituationer där krav på vaccination hos 

personalen är absolut nödvändigt. Om kravet på att personalen ska vara 

vaccinerad anses befogat kan arbetsgivaren, inom ramen för sin 

arbetsledningsrätt, besluta om tillfällig placering eller stadigvarande 

förflytta personal som inte uppfyller kravet på vaccination till andra 

arbetsuppgifter eller annan arbetsplats. Ett krav på enbart vaccinerad 

personal för arbete på en vårdavdelning för benmärgstransplanterade 

patienter som helt saknar immunförsvar är dock inte jämförbar med ett 

motsvarande krav på personal som enbart har vårdkontakter med 

patienter eller brukare som i hög grad själva är fullvaccinerade. Brukarna 

inom äldreomsorgen är dubbelvaccinerade och en del till och med 

trippelvaccinerade numera. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv gör 

kommunen en riskbedömning och har ett ansvar att minimera och 

eliminera risker. En svårighet med att omplacera personal är att det är 

svårt att lösa ut bemanningsmässigt på exempelvis en äldreboendeenhet. 

Även om det finns en förhöjd grundbemanning utifrån pandemin så går det 

inte bara att plocka bort en person från det omsorgsnära arbetet till andra 

arbetsuppgifter som också sker på plats ett äldreboende. Personal utför 

som regel under ett arbetspass både omsorgsuppgifter och andra ej 

vårdnära arbetsuppgifter som exempelvis städ och tvätt som delar i sitt 
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arbete. Frånvaro måste också vikariebesättas vilket också är en utmaning 

utifrån rekryteringsläget.  

 

Kommunen fortsätter arbeta med att sprida information till personalen 

fördelarna med att vaccinera sig, hur en går till väga och att detta är viktigt 

att vaccinera sig för att skydda de personer som vi ger insatser till. I 

samband med att den tredje dosen vaccin ges till riskgrupper inom 

äldreomsorgen så kommer även personal att få möjlighet att vaccinera sig 

om de inte redan gjort detta. Kommunen har kontinuerlig kontakt med 

regionen i dessa frågor samt även med Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) och med de fackliga organisationerna utifrån de arbetsrättsliga 

frågorna samt följer noga utvecklingen på området. 

 
 

 

  



Sida 18 av 74 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-10-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 214 

 

Diarienr: KS-2021/00961 

Interpellation: Är det rimligt att minska på 

äldreomsorgen? Åsa Bäckström (V) 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Åsa Bäckström, Carin Nilsson, Åsa Bäckström, 

Carin Nilsson, Marianne Normark, Veronica Kerr och Patrik Brännberg 

beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen om 

interpellationen. 

Ärendebeskrivning 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Åsa Bäckström (V) 

följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 

 

Är det rimligt att minska på äldreomsorgen? 

Äldrenämnden ska minska nettokostnadsavvikelsen enligt uppdrag från 

kommunfullmäktige. Äldrenämnden behöver därför genomföra åtgärder 

för att minska kostnaderna för äldreomsorgen. De åtgärder som finns på 

förslag är att minska antalet brukare inom hemtjänsten samt att korrigera 

utbyggnadstakten för vård- och omsorgsboende så att en mindre andel 

över 65 år kan bo i på vård- och omsorgsboende. 

 

Av olika skäl är vissa sjukdomar överrepresenterade i vår landsände. Att 

leva i norra Sverige innebär exempelvis att vi löper en större risk att 

insjukna i demens än de som bor och lever söderut. Dessa olikheter tar inte 

nettokostnadsjämförelserna hänsyn till. Om äldrenämnden genomför 

förslagen om att minska och försvåra möjligheterna att få nödvändiga 

insatser i tid så kommer vårdtyngden att öka drastiskt inom hemtjänst och 

vård- och omsorgsboende. Att införa snävare kriterier vid 

biståndsbedömning innebär att vi balanserar på gränsen till det som av 

Socialtjänstlagen förväntas av Umeå kommun. 
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Att skjuta upp viktiga hemtjänstinsatser hos en äldre person är en falsk 

besparing. En tidig insyn i ett sjukdomsförlopp eller en begynnande 

demens kan förebygga en mycket större ohälsa senare i livet, med det 

ökade lidande och kostnader som det innebär. Att i det här läget hålla 

tillbaka äldreomsorgens utbyggnad och bemanning innebär dessutom att vi 

kommer att stå illa rustade inför en demografisk utmaning de närmaste 

åren, då andelen kommuninvånare över 80 år kommer att fördubblas. 

 

Fråga 

Är det rimligt att minska på äldreomsorgens verksamhet när vi vet att 

antalet äldre inom den närmaste 10 årsperioden kommer att öka med 59% 

och att sjukligheten är högre inom gruppen äldre jämfört med övriga 

landet? 

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande lämnar följande skriftliga 

svar: 

Precis som interpellanten beskriver så har äldrenämnden, precis som 

samtliga nämnder i kommunen, fått ett uppdrag från kommunfullmäktige i 

samband med beslut om budget och planeringsförutsättningar framåt att 

titta på nettokostnadsavvikelsen.  

 

Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen i Umeå kommun var 2020, 

totalt 147 mnkr. Det vill säga kommunen satsar 147 mnkr mer varje år på 

de äldre än om vi skulle ha en genomsnittlig ambition på området. Här är 

det viktigt att poängtera att det totala kostnaderna för äldreomsorgen i 

Umeå inte bara ligger på äldrenämnden, utan försörjningsprocesserna; IT, 

fastigheter, måltidsservice och städservice ligger inom Tekniska nämndens 

ram och ansvarsområde. Dessutom inkluderas även övergripande 

kostnader i kommunen, som administrativ överbyggnad, politisk 

organisation, till och med en del av arvodena från möten med 

kommunfullmäktige. Ska vi minska nettokostnadsavvikelserna för 

verksamheterna så är det således ett gemensamt ansvar.  

Nettokostnadsavvikelse är ett ekonomiskt eller statistiskt begrepp som 

används inom ramen för det nationella kostnadsutjämningssystemet. 

Nettokostnadsavvikelsen är avvikelsen mellan verksamhetens 

nettokostnad, det vill säga vad det faktiskt kostar, och referenskostnaden, 

vad verksamheten i Umeå borde kosta om verksamheten skulle bedrivas på 
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en genomsnittlig ambitionsnivå eller effektivitet nationellt sett. 

Referenskostnaden för äldreomsorgen grundar sig övervägande på 

åldersstruktur och om man är ensamboende eller inte. Den tar inte hänsyn 

till sjuklighet, ohälsa, medellivslängd mm. eller politiska ambitionsnivåer, 

som heltidsinförande eller arbetskläder, vilket är en stor brist med 

systemet. Detta har påtalats i olika sammanhang, inte minst från mig och 

äldrenämnden. 

 

Äldrenämndens förväntade budgettilldelning och planering framåt utgår 

från att äldreomsorgen i Umeå ska ha liknande ambitioner som andra 

större städer. Det innebär i praktiken att lokalförsörjningsplaneringen och 

utbyggnationen av nya äldreboenden utgår från detta, att hemtjänsten 

bedrivs och beviljas utifrån lagstiftning, praxis och jämförelser med andra 

kommuner, att avgifter har setts över i jämförelser med andra kommuner. I 

grunden handlar det om att på bästa sätt hushålla med tilldelade medel 

och att äldreomsorgen i Umeå blir långsiktigt ekonomiskt hållbar för 

kommunen utifrån skattekraft och finansiering. Som en del i detta arbete 

så pågår en omställning till Framtidens äldreomsorg där hela idén är att på 

nya sätt arbeta förebyggande och preventivt, att informera om att alla 

kommuninvånare i god tid, kanske redan vid 55 års ålder, börja planera för 

sitt seniorliv. Det handlar också om att hitta nya sätt med digitalisering, 

tjänster och hur stöd och omsorg utförs. På så sätt ökar vi möjligheterna till 

kvarboende i det egna hemmet och fördröjer behov av insatser från 

hemtjänst och behov av att flytta till ett särskilt boende och kan använda 

våra resurser på bästa sätt för att ge stöd åt de som verkligen behöver det. 

Därför har kommunen startat Seniortorget, i gamla turistbyrån, för att 

kunna vara en mötesplats för seniorer med information, rådgivning och 

stöd kring ditt seniorliv. 

 

Demografin och befolkningstillväxten av äldre i Umeå är en stor utmaning, 

inte enbart för äldrenämnden och äldreomsorgen. Om våra 

kommuninvånare ska bibehålla både fysisk och psykisk hälsa längre, behövs 

insatser från många delar i kommunen, såsom fritids- och kulturaktiviteter 

för äldre, ett rikt socialt föreningsliv, god samhällsplanering och anpassade 

bostäder, bra kollektivtrafik och service för att nämna några exempel. Här 

behöver hela kommunen involveras framåt och ta ett gemensamt ansvar. 
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§ 215 

 

Diarienr: KS-2021/00962 

Interpellation: Vad hände med introduktionen inför 

det kommande arbetslivet? Lasse Jacobsson (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde 2021-11-29 på 

grund av att interpellanten inte närvarar vid dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Lasse Jacobson (V) har inkommit med en interpellation till gymnasie-och 

vuxenutbildningsnämndens ordförande.   
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§ 216 

 

Diarienr: KS-2021/00963 

Interpellation: Kvarboendeprincipen ska följas, men 

till vilket pris? Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde 2021-11-29 på 

grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Veronica Kerr (KD) har inkommit med en interpellation till äldrenämndens 

ordförande. 

 

Kvarboendeprincipen ska följas, men till vilket pris?  
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§ 217 

 

Diarienr: KS-2021/00984 

Fråga: Hur mycket extra tid får språkombud till sitt 

uppdrag? 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 kommunstyrelsens ordförande. 

 

Hur mycket extra tid får språkombud till sitt uppdrag? 

När allt fler anställda inom vård och omsorg har svenska som andraspråk 

blir det allt viktigare att hitta sätt att överbrygga språkbarriärer och 

etablera vårdsvenskan på arbetsplatsen. En del i detta arbete har varit 

utbildandet av språkombud i äldreomsorgen. 

 

En förutsättning för att dessa språkombud ska kunna vara ett fullgott stöd 

för sina kollegor är dock att ombuden har tid till sitt uppdrag. Det finns 

annars risken att språkombuden upplever samvetsstress då de tvingas välja 

mellan tid med den äldre och att vara ett stöd för sina kollegor. Att veta om 

att ombudet måste prioritera mellan arbetsuppgifter för att ge stöd kan 

också innebära att en kollega drar sig för att söka hjälp hos språkombudet. 

 

Därför ställer vi följande fråga: 

Hur mycket extra tid får språkombuden i äldreomsorgen till sitt uppdrag? 

 

Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande svarar på frågan 

Under språkombudets utbildning får de lära sig hur de ska stötta sina 

kollegor så väl muntligt som skriftligt i kommunikation samt även vid 

dokumentation i journal. Interkulturell kommunikation har stort fokus 

liksom andraspråksinlärning. Att vara språkombud innebär att man har ett 
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engagemang. Den information som delas på arbetsplatsen ska kunna 

förstås av alla och att man vill verka för att alla ska kommunicera med 

varandra i så väl arbetsinriktade frågor som socialt vid fika och lunch. 

Arbetsklimatet ska vara öppet och språkutvecklande. Att vara språkombud 

handlar inte om att arbeta med det specifikt med uppgifter x timmar per 

vecka utan att man är det under hela sin arbetstid. Det innebär att man 

alltid har öron och ögon öppna för att fånga upp behov och erbjuda stöd 

utifrån den kompetens man har som språkombud. När det stöd som 

behövs kräver specifikt av satt tid så är det överenskommelser om detta 

med sin chef som gäller. Enhetscheferna inom vård- och omsorgsboenden 

är mycket positiva till språkombudens initiativ. Under språkutbildningen så 

gör språkombuden i dialog med sin chef en handlingsplan för vilka 

utmaningar som finns på den egna arbetsplatsen relaterat till språk och 

kultur. På språkombudets examination där enhetschefen deltar så 

presenterar de sin handlingsplan och får feedback. Språkombudet erbjuds 

att delta i nätverksträffar för att utveckla sin kompetens och dela 

erfarenheter en gång per termin. Där får de också återkoppling kring hur 

de tar sig an handlingsplanen och delar goda exempel.  
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§ 218 

 

Diarienr: KS-2021/00238 

Delårsrapport januari – augusti 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 792 mnkr 

 

att fastställa Umeå kommuns resultat till 582 mnkr  

 

att inte ta ut den budgeterade utdelningen på 30 mnkr från Umeå 

kommunföretag AB 2021 

 

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 264 mnkr, varav 

coronapandemins effekter bedöms vara 205 mnkr 

 

att fastställa Umeå kommuns delårsrapport för perioden januari – augusti 

2021. 

Ärendebeskrivning 

I kommunstyrelsens delårsrapport redovisas ett positivt resultat för årets 

åtta första månader för kommunkoncernen som uppgår till 792 mnkr 

(miljoner kronor), vilket är en ökning med 203 mnkr i jämförelse med 

samma period föregående år. Kommunens resultat uppgår till 582 mnkr, 

vilket är en ökning med 216 mnkr jämfört med samma period föregående 

år. 

 

Årets åtta första månader och fjolåret har påverkats av coronapandemin, 

men i olika utsträckning. Detta har medfört konsekvenser för jämförelsen 

med föregående år och budget.  I redovisat resultat finns 

jämförelsestörande poster med netto cirka 283 mnkr (74 mnkr). En 

översiktlig specifikation framgår av delårsrapportens not 3. 
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Kommunens budgeterade resultat för perioden uppgår till 187 mnkr, vilket 

innebär att budgetavvikelsen för kommunen efter årets åtta första 

månader är totalt 395 mnkr. Styrelse och nämnder redovisar en positiv 

budgetavvikelse på 264 mnkr. 

 

Umeå kommunkoncerns resultatprognos för 2021 beräknas till 748 mnkr. 

Kommunens prognostiserade resultat 2021 uppgår till 484 mnkr. Det 

prognosticerade resultatet för kommunen innebär en positiv 

budgetavvikelse på 405 mnkr och förklaras främst av: 

• realisationsvinster från försäljning av exploateringsmark 
• ökade intäkter från kraftverksamheten i Stornorrfors 
• ökade bidrag från staten i med anledning av pandemin för utbildning 

och omsorg  
• ökade kostnader för skyddsmaterial i pandemin 
• ökade kostnader för snöröjning under 2021 
• minskad verksamhet inom delar av omsorg och utbildning i pandemin 
• högre skatteintäkter än förväntat 
• något sämre finansnetto 
 

Störst budgetavvikelse prognostiserar kommunstyrelsen (150 mnkr), för- 

och grundskolenämnden (60 mnkr), äldrenämnden (39 mnkr), individ- och 

familjenämnden (20 mnkr), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (18 

mnkr), tekniska nämnden (-28 mnkr) och fritidsnämnden (-16 mnkr). 

 

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 1 092 mnkr för perioden. 

Periodens nettoinvesteringar för kommunen uppgår till 366 mnkr (266 

mnkr), vilket är 632 mnkr lägre än investeringsramen för perioden. 

Årsprognosen för investeringarna beräknas till 2 065 mnkr för 

kommunkoncernen. Kommunens prognos för investeringar är 692 mnkr, 

vilket innebär att cirka 46 procent av årets ramanslag (1 496 mnkr) kommer 

att nyttjas. Prognosen baseras på en högre investeringstakt under de sista 

fyra månaderna 2021. 

 

Balanskravsresultatet för Umeå kommun, dvs resultatet justerat för 

realisationsvinster som har uppstått vid försäljning av anläggningstillgångar 

och nyttjande/avsättning till resultatutjämningsreserv, uppgår till 582 mnkr 

för årets åtta första månader. Kommunstyrelsen prognostiserar i 

delårsrapporten att kommunen kommer att redovisa ett positivt 
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balanskravsresultat om 484 mnkr för helåret 2021 och bedömningen är 

utifrån det att kommunallagens balanskrav uppnås. 

 

I kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer om budget- och 

investeringsprocessen framgår riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv. Där definieras god ekonomisk 

hushållning och beskrivs hur god ekonomisk hushållning ska uppnås för 

Umeå kommun:  

 

”God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens finansiella och 

verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, 

ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i 

enlighet med lagar, regler och etablerade normer.” Detta framgår även av 

”Planeringsförutsättningar, budget och investeringar för 2021”. 

 

I delårsrapporten följs måluppfyllelsen upp för tre finansiella mål, fem 

inriktningsmål och 39 uppdrag som kommunfullmäktige har fastställt i 

”Planeringsförutsättningar, budget och investeringar för 2021” genom en 

sammanvägd bedömning utifrån nämndernas och styrelsens rapportering 

per 2021-08-31.  

 

Uppföljningen visar att: 

• av kommunfullmäktiges tre finansiella mål kan ett inte bedömas under 
2021 då något delmål för året inte är uppsatt. Ett mål följs endast upp 
vid årsskiftet utifrån kommunstyrelsens uppdragsplan och någon 
uppföljning görs därför inte per sista augusti. Målet ”Resultatet i 
förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska 
uppgå till lägst 1 procent” uppnås per sista augusti. Målet nås mot 
bakgrund av att årets resultat är högre än budget, bland annat på grund 
av riktade medel från staten under coronapandemin. 

• samtliga av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål för verksamheten 
bedöms vara delvis uppfyllda under perioden januari−augusti  

• för tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige till kommunens nämnder är 
fem helt genomförda, 22 delvis genomförda, ett inaktuellt vid augusti 
månads utgång och 11 tilläggsuppdrag återrapporteras vid årsbokslut. 

 

Prognosen för helåret är att: 

• för de finansiella målen uppnås två finansiella mål och ett kan inte följas 
upp då något delmål ej är uppsatt för 2021. 
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• den sammanvägda prognosen över nämndernas måluppfyllelse för helår 
visar att  

• måluppfyllelse bedöms uppnås för ett mål; digitalisering. 
• 16 tilläggsuppdrag kommer att vara helt genomförda, 22 tilläggsuppdrag 

kommer att vara delvis genomförda och ett tilläggsuppdrag bedöms 
vara inaktuellt vid årets slut 

 

För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges 

fastställda definition ska kommunens finansiella och verksamhetsmässiga 

mål uppnås. Kommunstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående att 

god ekonomisk hushållning delvis nås för kommunen för perioden januari 

till augusti 2021. 

 

Kommunstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående prognos att god 

ekonomisk hushållning delvis nås för kommunen för helåret 2021. 

 

Ett arbete pågår med syfte att åtgärda tidigare brister i kommunens 

målstyrning för kommunkoncernen som helhet och beräknas få fullt 

genomslag under 2023. Kommunstyrelsen kan därför inte bedöma om god 

ekonomisk hushållning kommer att nås fullt ut för kommunkoncernen för 

2021. 

 

Med anledning av att kommunen prognosticerar en positiv budgetavvikelse 

på 405 mnkr föreslås att ingen utdelning tas ut från Umeå kommunföretag 

AB under 2021. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-augusti 2021 

Bedömd ekonomisk påverkan av Coronapandemin för perioden januari-

augusti 2021, sammanställning per nämnd 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021. 

Rapport över de sakkunnigas granskning delårsbokslut Umeå kommun 

2021. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Malin Westerberg Blom, redovisningschef  

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 
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Urban Blomdahl, budgetchef 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) - Avslag till att-sats 3 om att inte ta ut den budgeterade 

utdelningen på 30 mnkr från Umeå kommunföretag AB 2021. 

 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med redaktionell 

ändring att stryka text på sida 18 enligt följande: …att Umeå kommun 

minskade sin upplåning i internbanken med 160 mnkr medan bolagen 

andel i internbanken tillsammans ökade upplåningen med 114 mnkr under 

årets åtta första månader. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell ändring mot Skölds 

förslag. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell ändring. 

 

Reservation 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) - avslag till att-sats 3 att inte ta ut den budgeterade 

utdelningen på 30 mnkr från Umeå kommunföretag AB 2021 

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

Mattias Larsson (C) med instämmande av Anders Ågren (M) – bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag och avslag till Bore Skölds yrkande. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till Bore Skölds yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- 

och arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör föredragande, 
Per-Erik Evaldsson (S), kommunrevisor, Hans Lindberg, Anders Ågren, Bore 
Sköld, Anders Sellström, Patrik Brännberg, Davis Kaza, Mattias Larsson, 
Anders Norqvist, Janet Ågren, Nils Seye Larsen, Jan-Olov Carlsson, Andreas 
Lundgren och Helena Smith.  
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Anders Sellström (KD), Patrik 
Brännberg (AP), Mattias Larsson (C), Anders Norqvist (L), Janet Ågren (S), 
Nils Seye Larsen (MP), Andreas Lundgren (S) och Helena Smith (S) – Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 

Bore Sköld (V) och Jan-Olov Carlsson (V) - Avslag till att-sats 3 att inte ta ut 

den budgeterade utdelningen på 30 mnkr från Umeå kommunföretag AB 

2021. 

 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall mot avslag till att-satserna 1, 2, 4 och 5. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller att-satserna 1, 2, 4 och 5. 
 
Bifall mot avslag till att-sats 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
också bifaller att-sats 3. 
 
Kommunfullmäktige har därmed i sin helhet beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Beredningsansvariga   
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§ 219 

 

Diarienr: KS-2021/00769 

Antagande: Kollektivtrafikprogram för Umeå 

kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun. 

 

Reservation 

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

eget förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP) lämnar sitt återremissyrkande 

som protokollsanteckning (se kommunfullmäktiges beslutsordning). 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med att ta fram detta förslag till kollektivtrafikprogram har pågått 

sedan våren 2019 och arbetsgruppen har bestått av deltagare från gator 

och parker, UKF och övergripande planering. Övriga verksamheter inom 

kommunen har antingen deltagit som expertstöd eller haft möjlighet att 

lämna synpunkter på innehållet i programmet genom internremisser. 

Synpunkter på programmet har även inhämtats via externt samråd. Detta 

är första gången som Umeå kommun tar fram ett trafikprogram enbart för 

kollektivtrafik. 

 

Det övergripande syftet med kollektivtrafikprogrammet är att konkretisera 

översiktsplanens intentioner gällande kollektivtrafik samt hur denna ska 

utvecklas för att nå 65 %-målet.  
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Inför framtagandet av programmet togs en nulägesbeskrivning fram som 

kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida tillsammans med 

kollektivtrafikprogrammet. 

 

Kollektivtrafikprogrammet innehåller tre insatsområden med tillhörande 

åtgärder: 

1. System – Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska tillsammans med gång 

och cykel vara det självklara valet för inomkommunala 

persontransporter  

2. Kvalitet – Det ska vara snabbt, enkelt, tryggt och bekvämt att resa med 

kollektivtrafik i stadstrafikens stomlinjenät och i kommunens 

tillväxtstråk  

3. Tillgänglighet och trygghet – Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska vara 

tillgänglig för alla resenärsgrupper  

 

Viktiga åtgärder som föreslås är:  

• ökning av turtätheten 

• framkomlighetsåtgärder för mer förutsägbara körtider 

• utveckling av busshållplatser och deras anslutningsvägar med fokus på 

- tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

- trafiksäkerhet (särskilt på landsbygd) 

 

Programmet innehåller även ett antal ställningstaganden gällande 

stadsutformning i stråk där kollektivtrafik trafikerar. Dessa handlar 

exempelvis om gatubredd, hållplatsers placering samt prioritering mellan 

buss och andra transportslag där de korsar varandra. 

 

Allmänheten, myndigheter och organisationer hade möjlighet att lämna 

synpunkter under perioden 1 februari till 1 april 2021.  

 

Yttrandena från Individ- och familjenämnden, För- och 

grundskolenämnden), Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 

Länsstyrelsen inkom till Gator och parker i början på maj månad 2021. Då 

remisstiden gick ut i april 2021, uppmärksammades inte dessa yttranden. 

De är stora verksamheter som berör många medborgare, därför har dessa 

yttranden besvarats på sedvanligt sätt och infogats i den 
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samrådsredogörelse som medföljer förslaget på program. Yttrandena har 

inte lett till någon ändring i programmet. 

 

Ärendet har tidigare behandlats av planeringsutskottet 2021-09-07. På 

grund av ovanstående justeringar i samrådsredogörelsen kommer ärendet 

nu upp till förnyat beslut. 

 

Kollektivtrafikprogrammet ska följas upp årligen och redovisas i ett bokslut 

för de hållbara färdsätten. 

Beslutsunderlag 

Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun 

Samrådsredogörelse 

Nulägesbeskrivning 

Bilagor till nulägesbeskrivning 

TN beslut 2021-08-26 § 93 

TN beslut 2021-09-30 § 107 

Beredningsansvariga 

Olle Norqvist, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Ellen Ström (V) - Vänsterpartiet yrkar att kollektivtrafiksprogrammet bör 

kompletteras på följande punkter:  

 

1. Att flexibla stopp mellan hållplatser för nattbuss införs och 

utvecklas för att säkra tryggheten hos passagerare nattetid.  

2. Att Umeå kommun utvecklar koncept som pendlarparkering, 

cykelpool, Bus Rapid Transit system, m.m. för att minska biltrafiken 

i centrala Umeå och möjliggöra hållbara transportsätt i och till stan.  

3. Att Umeå kommun inför avgiftsfria bussresor för skolbarn upp till 

13 år. 

4. Att Umeå kommun utvecklar spårbunden kollektivtrafik mellan 

Umeå och Holmsund. 

5. Att Umeå kommun utreder förutsättningarna för spårtrafik och 

självkörande bussar  

6. Att Umeå kommun återkommunaliserar busstrafiken.  
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7. Att Umeå kommun utreder och genomför riktade satsningar för att 

öka mäns hållbara resande.  

8. Att Umeå kommun inför frekventare turer kvälls- och nattetid i 

busstrafiken.  

9. Att Umeå kommun verkar för lägre taxor i kollektivtrafiken. 

Janet Ågren (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande frågar om planeringsutskottet kan besluta enligt 

tjänsteskrivelsens förslag. Planeringsutskottet bifaller förslaget. Därefter 

ställer ordförande bifall mot avslag till Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

Planeringsutskottet avslår tilläggsyrkandet. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ellen Ström (V) – enligt yrkande i planeringsutskottet, se ovan 

Hans Lindberg (S) – bifall till planeringsutskottets förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till planeringsutskottets förslag mot bifall Ellen 

Ströms yrkanden. Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets 

förslag att föreslå kommunfullmäktige att anta Kollektivprogrammet. 

 

Reservation 

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

förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Lena Karlsson Engman, Maria Nilsson, Davis Kaza, Ellen 
Ström, Anna-Karin Sjölander, Åsa Bäckström, Nils Seye Larsen, Andreas 
Sjögren, Anders Ågren och Arvid Lundberg. 
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Yrkanden 
Lena Karlsson Engman (S), Maria Nilsson (SD), Anna-Karin Sjölander (C), 
Nils Seye Larsen (MP), Andreas Sjögren (S), Anders Ågren (M) och Anders 
Norqvist (L)  – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Davis Kaza (AP) – I första hand återremiss för att följande fem punkter skall 
inarbetas i kollektivtrafikprogrammet och om återremissyrkandet faller 
bifall till kommunstyrelsens förslag: 
 
1. Umeå kommuns målsättning är att 65 procent av resorna inom Umeå 
tätort ska utgöras av gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2025. 
Kollektivtrafikprogrammet bör innehålla en konkret målsättning för hur 
stor del av dessa resor som ska ske med kollektivtrafik.  
 
2. Det bör också finnas en uttalad målsättning om att kollektivtrafiken ska 
bidra till att Umeå kommun klarar miljökvalitetsnormen (MKN). Sedan 
mätningarna inleddes år 2003 har MKN för kvävedioxid överskridits varje år 
längs V:a Esplanaden. Överskridanden har uppmätts även på andra gator 
inom centrumfyrkanten. Nu har dessutom Världshälsoorganisationen 
(WHO) kommit med nya riktlinjer för luftföroreningar som är baserade på 
att farorna för människors hälsa uppstår vid väsentligt mycket lägre 
koncentrationer av bland annat kvävedioxid. Skulle WHO:s nya riktlinjer bli 
lag skulle Umeå även ha för höga halter av partiklar. 
 
3. Stadsplaneringen måste bidra till att öka kollektivtrafikresandet. Inom 
Umeå tätort händer det allt oftare att bostadsområden planeras utifrån 
kollektivtrafiken. Men samtidigt pågår en motverkande utveckling. I delar 
av kommunen pågår sedan en längre tid en omvandling av sommarstugor 
till året-runt-boende. Till detta kommer tillskapandet av nya villatomter i 
liknande områden. Utvecklingen sker utan större planering eller kontroll. I 
dessa områden är bilen oftast en nödvändighet och möjligheterna att få till 
stånd en effektiv kollektivtrafik är begränsade. 
 
4. Kollektivtrafikprogrammet bör delas upp i två delar: en del för 
stadstrafiken samt en del för kommundelarna och landsbygden. Detta mot 
bakgrund av de ofta vitt skilda behov och svårigheter som finns när det 
gäller kollektivtrafiken i olika delar av kommunen. 
 
5. Målsättningen om att självfinansieringsgraden inte ska sjunka under 60 
procent för stadstrafiken och 50 procent för övrig trafik bör innehålla en 
flexibilitet för att använda prissättningen för att påverka bussresandet. 
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Arbetarpartiet har tidigare föreslagit ett treårigt försök med gratis 
busstrafik. Det finns även andra lösningar som bör kunna testas. 
 
Ellen Ström (V) och Åsa Bäckström (V) – Att kollektivtrafiksprogrammet 

bör kompletteras på följande nio punkter:  

1. Att flexibla stopp mellan hållplatser för nattbuss införs och 

utvecklas för att säkra tryggheten hos passagerare nattetid.  

2. Att Umeå kommun utvecklar koncept som pendlarparkering, 

cykelpool, Bus Rapid Transit system, m.m. för att minska biltrafiken 

i centrala Umeå och möjliggöra hållbara transportsätt i och till stan.  

3. Att Umeå kommun inför avgiftsfria bussresor för skolbarn upp till 

13 år. 

4. Att Umeå kommun utvecklar spårbunden kollektivtrafik mellan 

Umeå och Holmsund. 

5. Att Umeå kommun utreder förutsättningarna för spårtrafik och 

självkörande bussar  

6. Att Umeå kommun återkommunaliserar busstrafiken.  

7. Att Umeå kommun utreder och genomför riktade satsningar för att 

öka mäns hållbara resande.  

8. Att Umeå kommun inför frekventare turer kvälls- och nattetid i 

busstrafiken.  

9. Att Umeå kommun verkar för lägre taxor i kollektivtrafiken. 

 
Propositionsordning som godkänns 
Ärendet ska avgöras idag mot återremiss. Ordföranden finner att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Avslag mot bifall till Vänsterpartiets nio tilläggsyrkanden. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige avslår tilläggen. 
 
Reservation 

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

eget förslag. 
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Protokollsanteckning 

Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP) lämnar fem punkter i 

återremissyrkandet som protokollsanteckning (se kommunfullmäktiges 

beslutsordning ovan). 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden  
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§ 220 

 

Diarienr: KS-2021/00637 

Förslag till riktlinjer för styrning och uppföljning av 

verksamhet som utförs av externa utförare 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa riktlinjer för styrning och uppföljning av verksamhet som 

utförs av externa utförare i enlighet med förslag 

 

att riktlinjerna ska implementeras av kommunstyrelse och berörda 

nämnder i samband med verksamhetsplanering inför 2023.  

Ärendebeskrivning 

Inom ramen för kommunstyrelsens styrberedning har det under våren och 

sommaren 2021 upparbetats ett förslag till riktlinjer för styrning och 

uppföljning av verksamhet som utförs av externa utförare. 

 

Förslaget motsvarar det program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare som kommunen 

enligt kommunallagen ska upprätta varje mandatperiod.   

 

Förslaget tydliggör hur kommunfullmäktige genom kommunens nämnder 

ska utöva styrning över verksamhet som utförs av externa utförare, hur 

allmänhetens insyn i verksamhet som överlämnas till extern utförare ska 

säkras samt hur uppföljning av externa utförare ska ske.   

 

Förutom kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott har även 

presidierna från Äldrenämnden, Individ- och familjenämnden samt 

Tekniska nämnden ingått i Styrberedningen under detta arbete.  

 

Styrberedningen har under arbetet med förslaget genomfört 

omvärldsbevakning av hur andra jämförbara kommuner utformat sina 
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riktlinjer inom området och principiella frågor om vägval och avgränsningar 

i riktlinjens utformning har belysts och diskuterats. Förslaget till riktlinje har 

även presenterats för Svenskt näringsliv och Företagarna.  

 

Till sin hjälp har styrberedningen haft en arbetsgrupp med sakkunniga från 

kommunens upphandlingsbyrå och från de nämnder som har stor andel 

verksamhet som utförs av externa utförare.  

 

Den planering av styrning och uppföljning som kommunstyrelse och 

berörda nämnder ska upprätta i enlighet med riktlinjerna bör ske i 

samband med kommunstyrelsens och nämndernas ordinarie 

verksamhetsplanering. Implementering av riktlinjen bör därför påbörjas i 

samband med den verksamhetsplanering kommunstyrelse och nämnder 

upprättar under 2022 inför verksamhetsåret 2023.    

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs 

av externa utförare 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Carina Edberg 

Annika Kjellsson Lindh 

Per Hilmersson 

Malin Ärlebrandt 

Dan Gideonsson 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.  

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg och Veronica Kerr. 
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Yrkanden 
Hans Lindberg (S) och Veronica Kerr (KD) – Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
Kommunfullmäktige bifaller därmed kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder   
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§ 221 

 

Diarienr: KS-2021/00318 

Redovisning av motioner 2021, delrapport 2 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga redovisningen av motioner till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Mellan åren 2015 och 2021 har det lämnats in 294 motioner. 241 av 294 

motioner (82 %) har hanterats av kommunfullmäktige. I skrivande stund 

återstår därmed 53 motioner. Av de 53 kvarvarande motionerna är 22 

motioner på väg i den politiska beslutsprocessen för att läggas i kö till 

kommunfullmäktiges behandling. Återstående motioner finns redovisade i 

bilaga och är fördelade över åren enligt följande: 

 

År Antal 
inkomna 

Antal kvar I kö till KF eller på väg 
till kö 

2021 28 28 12 

2020 42 19 10 

2019 32 2 0 

2018 51 3 0 

2017 48 0 0 

2016 40 0 0 

2015 53 1 0 

Summa 294 53 (18 %) 22 

Beslutsunderlag 

Redovisning av motioner 2021, delrapport 2. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottet förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Marie-Louise Rönnmark, Gudrun Nordborg och Åsa 
Bäckström. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Beslutet inklusive bilagan Redovisning av motioner, delrapport 2 skickas till:  
Malin Lagervall 
Fredrik Lundberg (UKF AB) 

Urban Helmersson 

Peter Juneblad 

Carina Lindberg 

Jerker Eriksson (AB Bostaden) 

Elin Pietroni (UPAB) 

Annika Dalén 

Stefan Larsson 

Jan Ridfeldt (Umeå Energi) 

Tomas Blomqvist (Vakin)   
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§ 222 

 

Diarienr: KS-2021/00348 

Fyllnadsval: Ersättare i tekniska nämnden Camilla 

Ingman (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i tekniska nämnden utse Maria Olsson (V) 

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde 2021-03-29 beviljade kommunfullmäktige Camilla 

Ingman (V) begärt entledigande från uppdragen som ledamot i Umeå 

Parkerings AB och ersättare i tekniska nämnden. Samtidigt utsågs Jan-Olov 

Carlsson (V) till ny ledamot i Umeå Parkerings AB. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Maria Olsson 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 223 

 

Diarienr: KS-2021/00418 

Fyllnadsval: Ersättare i valnämnden och ersättare i 

för- och grundskolenämnden; Wilmer Prentius (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i valnämnden utse Maja Brändström (V) 

 

att till ersättare i för- och grundskolenämnden utse Patrik Backlund (V).  

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde 2021-04-26 beviljade kommunfullmäktige Wilmer 

Prentius (V) begärt entledigande från rubricerade uppdrag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Patrik Backlund 

Maja Brändström 

Valnämnden 

För- och grundskolenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 224 

 

Diarienr: KS-2021/00539 

Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt Emelie 

Persson (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse Anna-Lisa Rådeström (S) 

Ärendebeskrivning 

Umeå tingsrätt har beviljat Emelie Persson (S) begärt entledigande från 

uppdraget som nämndeman. 

Beslutsunderlag 

Tingsrättens beslut 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Anna-Lisa Rådeström 

Umeå tingsrätt 

Lönesupport, Troman 
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§ 225 

 

Diarienr: KS-2021/00907 

Tilläggsval: Ledamot Nolia AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i styrelsen för Nolia AB utse Sebastian Svahn (S) 

Ärendebeskrivning 

Skellefteå kommun har valt att lämna sitt delägande i Nolia AB och det 

medför att Umeå kommun och Piteå kommun, enligt konsortialavtalet, 

köpt hälften vardera av Skellefteås ägande vilket innebär ett ägande 50/50. 

Det medför i sin tur att Skellefteås båda styrelseplatser delas upp på 

motsvarande sätt, dvs 1 plats till Umeå och 1 plats till Piteå. 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Sebastian Svahn 

Nolia AB 

Umeå kommunföretag 

Lönesupport, Troman 
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§ 226 

 

Diarienr: KS-2021/00952 

Avsägelse: Ersättare i överförmyndarnämnden och 

miljö- och hälsoskyddsnämnden och ledamot i 

Umeå Energi AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå 

Energi Sol Vind och Vatten AB samt Umeå Energi 

UmeNet AB; Zacharias Tjäder (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Zacharias Tjäder (MP) begärt entledigande från uppdragen 

som  

 

ersättare i överförmyndarnämnden och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 

 

ledamot i Umeå Energi AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Sol 

Vind och Vatten AB samt Umeå Energi UmeNet AB 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen  

 

att till ny ersättare i överförmyndarnämnden utse Rebecka Isabell 

Johansson (MP) 

 

att till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden utse Sofie 

Dahlkvist (MP) 

Ärendebeskrivning 

Zacharias Tjäder (MP) har avsagt sig uppdragen som ersättare i 

överförmyndarnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden och ledamot 

i Umeå Energi AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Sol Vind och 

Vatten AB samt Umeå Energi UmeNet AB. 
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Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Zacharias Tjäder 

Rebecka Isabell Johansson 

Sofie Dahlkvist 

Överförmyndarnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Birgitta Josér, Umeå Energi 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman   
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§ 227 

 

Diarienr: KS-2021/00955 

Avsägelse: Ersättare i individ- och familjenämnden; 

Hasnae Hnida (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Hasnae Hnida (MP) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i individ- och familjenämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ny ersättare i individ- och familjenämnden utse Felix Matthes 

Bockel (MP) 

Ärendebeskrivning 

Hasnae Hnida (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i individ- och 

familjenämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Hasnae Hnida  

Felix Matthes Bockel 

Individ- och familjenämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman   
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§ 228 

 

Diarienr: KS-2021/00968 

Avsägelse: Ledamot i AB Bostaden i Umeå, AB 

Bostaden Parkering i Umeå och Kommunicera i 

Umeå AB; Ylva Lifbom (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Ylva Lifbom (MP) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i AB Bostaden i Umeå, AB Bostaden Parkering i Umeå och 

Kommunicera i Umeå AB 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ny ledamot i AB Bostaden i Umeå, AB Bostaden Parkering i 

Umeå och Kommunicera i Umeå AB utse Jeanette Kjellberg (MP) 

Ärendebeskrivning 

Ylva Lifbom (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i AB Bostaden i 

Umeå, AB Bostaden Parkering i Umeå och Kommunicera i Umeå AB. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ylva Lifbom 

Jeanette Kjellberg 

Charlotta Jakobsson, AB Bostaden 

Lönesupport, Troman   
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§ 229 

 

Diarienr: KS-2021/00982 

Fyllnadsval efter ersättare i kommunstyrelsen och 

ledamot i Umeå Kommunföretag AB; Björn 

Kjellsson (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från valberedningen 

 

att till ersättare i kommunstyrelsen utse Anders Norqvist (L) 

 

att till ledamot i Umeå Kommunföretag AB utse Anders Norqvist (L) 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Björn Kjellssons bortgång har kommunfullmäktige att 

utse ny ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i Umeå Kommunföretag. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Anders Norqvist 

Kommunstyrelsen 

Umeå Kommunföretag 

Lönesupport, Troman   
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§ 230 

 

Diarienr: KS-2021/00964 

Avsägelse: Ersättare i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden; Natalie Akyol (MP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Natalie Akyol (MP) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Natalie Akyol (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Natalie Akyol 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Lönesupport, Troman 

Peter Bergman 
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§ 231 

 

Diarienr: KS-2021/00983 

Avsägelse: Ersättare i Arboretum Norr; Lotta 

Nilsson (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Lotta Nilsson (KD) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i stiftelsen Arboretum Norr. 

Ärendebeskrivning 

Lotta Nilsson (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i stiftelsen 

Arboretum Norr. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lotta Nilsson 

Andreas Sjögren, ordf 

Karin Isaksson, fastighet 

Lönesupport, Troman 
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§ 232 

 

Diarienr: KS-2021/00088 

Anmälningsärenden 2021-10-25 

Motioner 

 

Motion 32/2021: Försörjningsstöd för medlemskap i Hyresgästföreningen; 

Gudrun Nordborg (V) och Ellen ström (V) Diarienummer: KS-2021/00980 

 

Motion 31/2021: En barn- och ungdoms vänligare kommun; Anna-Karin 

Sjölander (C) Diarienummer: KS-2021/00975 

 

Motion 30/2021: Starta ett kommunalt hem för vård eller boende; Gudrun 

Nordborg (V) Diarienummer: KS-2021/00960 

 

Motion 29/2021: Upphandla barn och ungdomspsykiatriska utredningar; 

Igor Hell (M) Diarienummer: KS-2021/00959 

 

Länsstyrelsen Västerbotten Beslut 2021-10-05 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Kommun: Umeå 

Parti: Sverigedemokraterna 

Ny ledamot: Christina Sjödin 

Ny ersättare: Tobias Lindgren 

Avgången ledamot: Andreas Figaro 

 

Revisionsrapport 

Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av Lundabron 
Diarienummer: KS-2021/00889-1   
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§ 233 

 

Diarienr: KS-2020/00494 

Motion 14/2020: Inför kommunala ordningsvakter i 

Umeå; Anders Ågren (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 14/2020: Inför kommunala ordningsvakter i Umeå enligt 

tekniska nämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 
Anders Ågren, för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2020 yrkar Anders Ågren (M): 

 

att ställa sig positiv till utökad trygghetssatsning med 

anställandet/anlitandet av kommunala ordningsvakter 

 

att ge tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans 

frigöra ekonomiska resurser inom ram för att anställa/anlita ordningsvakter 

som ska arbeta trygghetsskapande i Umeå. 

 

Tekniska nämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2020-12-10, § 48. 

Tekniska nämndens protokoll 2020-10-22, § 103. 

Motionen. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
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Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD) och Lars Forsgren (SD) – Bifall till 
motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (avslå 
motionen). 
 
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 avslå motionen. 
 
Reservation 
Anders Ågren (M), Lars Forsgren (SD) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig 

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

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Alice Nikmanesh, Anna-Karin Sjölander, 
Lena Karlsson Engman, Maria Nilsson, Patrik Brännberg, Gudrun Nordborg, 
Hans Lindberg, Veronica Kerr, Ellen Ström, Andreas Lundgren, Petter 
Nilsson och Ari Leinonen. 
 
Yrkanden 
Alice Nikmanesh (MP), Anna-Karin Sjölander (C), Lena Karlsson Engman 
(S), Patrik Brännberg (AP), Gudrun Nordborg (V) och Hans Lindberg (S)  – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Anders Ågren (M), Maria Nilsson (SD), Veronica Kerr (KD) och Petter 
Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 47 ja-röster mot 17 nej-röster och 1 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista. 
 
Reservation 
Anders Ågren, för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 234 

 

Diarienr: KS-2020/00506 

Motion 16/2020: Kamerabevakning på särskilt 

brottsutsatta platser i Umeå; Stefan Nordström och 

Marianne Löfstedt (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

att anse motion 16/2020: Kamerabevakning på särskilt brottsutsatta 

platser i Umeå besvarad enligt tekniska nämndens yttrande. 

 

Reservation 

Anders Ågren, för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 

 

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

att avslå motionen. Reservationstext se kommunfullmäktiges 

beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 yrkar 

Stefan Nordström (M) och Marianne Löfstedt (M):       

 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett program över hur 

kamerabevakning ska användas på särskild brottsutsatta platser för att 

minska brottslighet och skapa ökad trygghet på offentliga platser i Umeå. 

 

att programmet ska tas fram i dialog med Polismyndigheten för att 

kameror ska sättas upp där behovet är som störst. 

 

Tekniska nämnden har yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige anser 

motionen besvarad. Jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 
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kommunfullmäktige avslår motionen. Stadsledningskontoret föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad enligt tekniska nämndens 

yttrande. 

Beslutsunderlag 

Motion 16/2020: Kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser i Umeå 

Tekniska nämndens protokoll 2020-10-22, § 102. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2020-12-10, § 49. 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse motionen besvarad) mot avslag 

till motionen mot bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att 

anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

om att bifalla motionen. 

 

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

att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Anders Ågren (M) och Lars Forsgren (SD) – Bifall till motionen. 
Bore Sköld (V) – Avslå motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att 
anse motionen vara besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen mot avslag till motionen. Kommunstyrelsen beslutar 
enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Reservation  
Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

 

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

att avslå motionen: Vänsterpartiet menar att denna motion bör avslås dels 

eftersom det i praktiken är vad svaret från KS säger, men också därför att 

motionen innebär att kommunen tar sig an att sätta upp fler kameror efter 

dialog med Polisen - något som inte finns finansierat i budget och därför 

bör vara en fråga för budgetprocessen. För övrigt anser Vänsterpartiet att 

kameraövervakning är någonting vi som kommun bör vara extremt 

restriktiva mot, då det har blandade effekter utifrån trygghetsskapande 

och brottsbekämpande där alla inte är positiva. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Stefan Nordström, Lena Karlsson Engman, Maria 
Nilsson, Hans Lindberg, Bore Sköld, Marianne Löfstedt, Davis Kaza och Nils 
Seye Larsen. 
 
Yrkanden 
Lena Karlsson Engman (S), Hans Lindberg (S), Davis Kaza (AP) och Nils 
Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Stefan Nordström (M), Maria Nilsson (SD), Marianne Löfstedt (M) – Bifall 
till motionen. 
 
Bore Sköld (V) – Avslå motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot bifall till 
motionen mot avslag till motionen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
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Reservation 

Anders Ågren, för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 

 
Bore Sköld (V), för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att avslå motionen. Vänsterpartiet menar att denna 

motion bör avslås dels eftersom det i praktiken är vad svaret från KS säger, 

men också därför att motionen innebär att kommunen tar sig an att sätta 

upp fler kameror efter dialog med Polisen - något som inte finns finansierat 

i budget och därför bör vara en fråga för budgetprocessen. För övrigt anser 

Vänsterpartiet att kameraövervakning är någonting vi som kommun bör 

vara extremt restriktiva mot, då det har blandade effekter utifrån 

trygghetsskapande och brottsbekämpande där alla inte är positiva. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 235 

 

Diarienr: KS-2020/00523 

Motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid; 

Igor Jonsson och Elmer Eriksson (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid; Igor Jonsson 

(M) och Elmer Eriksson (M) enligt personalnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-08-31 förslår Igor Jonsson (M) 

och Elmer Eriksson (M): 

 

att Umeå kommun inför möjligheten för samtliga kommunanställda att 

lämna blod på arbetstid. 

 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige, 2021-03-29, med uppgift 

att komplettera ärendet med en kostnadskalkyl. 

 

Personalnämnden har därefter yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsunderlag 

Personalnämndens protokoll 2021-09-14, § 35 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-29  

Kompletterande kostnadskalkyl  

Motion 19/2020 Blodgivning på betald arbetstid 

 

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

Yrkanden 

Elmer Eriksson (M) och Lars Forsgren (SD) – bifall till näringslivs – och 

arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Elmer Eriksson, Davis Kaza, Igor Hell, Tomas 
Wennström, Lennart Arvidsson, Anders Norqvist och Eva Maaherra 
Lövheim. 
 
Yrkanden 
Elmer Eriksson (M), Davis Kaza (AP), Igor Hell (M), Tomas Wennström (S), 
Lennart Arvidsson (V), Anders Norqvist (L) och Eva Maaherra Lövheim (C) 
– Bifall till kommunstyrelsens förslag (bifalla motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag om att bifalla motionen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna   
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§ 236 

 

Diarienr: KS-2020/00606 

Motion 24/2020: Begär registerutdrag inom vård 

omsorg och LSS för +18 år; Björn Kjellsson (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 24/2020 Begär registerutdrag inom vård, omsorg och LSS 

för +18 år enligt personalnämndens yttrande. 

 

Reservation 
Anders Norqvist, för Liberalerna och Anders Sellström, för 
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag 
om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Björn Kjellsson (L):  

 

att kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun, vid tillsättning av 

tjänster inom vård, omsorg, LSS ska be om ett utdrag ur 

belastningsregistret, i enlighet med motionens intentioner. 

 

Personalnämnden har yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens yttrande 2020-10-13, § 35. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

förslag om att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Björn Kjellsson (L), Mattias Larsson (C), Lars Forsgren (SD) och Veronica 

Kerr (KD) – Bifall till motionen 

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

avslå motionen. 

 

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 avslå motionen. 

 

Reservation 

Björn Kjellsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Norqvist, Tomas Wennström, Igor Hell, Maria 
Nilsson, Andreas Lundgren, Åsa Bäckström och Anders Sellström. 
 
Yrkanden 
Tomas Wennström (S), Igor Hell (M), Maria Nilsson (SD) och Andreas 
Lundgren (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Anders Norqvist (L) och Anders Sellström (KD) – Bifall till motionen. 
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Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Anders Norqvist, för Liberalerna och Anders Sellström, för 
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären  

Personal   
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§ 237 

 

Diarienr: KS-2020/00826 

Motion 33/2020: Stärkt belysning; Maria Nilsson, 

Lars-Arne Ivert och Petter Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 3/2020: Stärkt belysning vara besvarad enligt tekniska 

nämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i november 2020 yrkar Maria 

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

 

att införa en långsiktig strategi att byta ut befintlig gatubelysning till LED 

 

att införa trygghetsvandringar i syfte att bättra belysning där brister 

uppmärksammas. 

 

Tekniska nämnden har 2021-02-25, § 24 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2021-02-25, §  24. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

motionen besvarad). 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) – att anse första att-satsen besvarad och bifall till andra 

att-satsen 

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

anse motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut för den första att-

satsen och kommunstyrelsen beslutar att anse den besvarad. 

Därefter ställer ordföranden bifall till näringslivs- och arbetsutskottets 

förslag att anse andra att-satsen besvarad mot bifall till andra att-satsen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

att anse andra att-satsen besvarad. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Lena Karlsson Engman och Petter 
Nilsson.  
 
Yrkanden 
Lena Karlsson Engman (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Nilsson (SD) – Anse att-sats 1 besvarad och bifall till att-sats 2. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot Nilssons 
(SD) förslag om att anse att-sats 1 besvarad och bifall till att-sats 2. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 238 

 

Diarienr: KS-2020/00851 

Motion 36/2020: Gratischeck till 

familjerådgivningen och en ökad tillgänglighet; 

Veronica Kerr, Birgitta Nordvall (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 36/2020: Gratischeck till familjerådgivningen och en 

ökad tillgänglighet enligt individ- och familjenämndens och 

jämställdhets-utskottets yttranden. 

 

Reservation 

Veronica Kerr, för Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i november 2020 yrkar Veronica 

Kerr (KD) och Birgitta Nordvall (KD): 

 

att Umeå kommun erbjuder alla nyblivna förstagångsföräldrar en 

gratischeck för två besök till familjerådgivningen. 

 

att Familjerådgivningen upphandlas för ökad tillgänglighet. 

 

Individ- och familjenämndens och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och 

föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Stadsledningskontoret 

har ingen annan uppfattning. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

IFN protokoll 2021-03-24, § 64 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-05-20, § 20. 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till att-sats 2. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

Ågrens m.fl. förslag om att bifalla att-sats 2. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) – bifall till motionen 

Björn Kjellsson (L), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – bifall till 

andra att-satsen  

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

avslå motionen 

 

Propositionsordnings som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till första att-satsen. 

Kommunstyrelsen avslår den. Därefter ställer ordföranden avslag mot bifall 

till andra att-satsen. Kommunstyrelsen avslår den. Därmed har 

kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Andreas Lundgren, Igor Hell, Gudrun 
Nordborg och Anders Norqvist. 
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Yrkanden 
Andreas Lundgren (S) och Gudrun Nordborg (V) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Veronica Kerr (KD) – Bifall till motionen. 
 
Igor Hell (M) och Anders Norqvist (L) - Avslag att-sats 1 och bifall till att-
sats 2. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot Veronica Kerrs 
(KD) förslag om bifall till motionen mot Igor Hells (M) m.fl. förslag om att 
avslå att-sats 1 och bifall till att-sats 2. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 

Veronica Kerr, för Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 239 

 

Diarienr: KS-2020/00852 

Motion 37/2020: Anställ hållbarhetsstrateger till 

Upphandlingsbyrån; Åsa Bäckström (V) och Bore 

Sköld (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anse motion 37/2020: Anställ hållbarhetsstrateger till 

Upphandlingsbyrån besvarad i enlighet med stadsledningskontorets 

anförande. 

 

Reservation 
Davis Kaza (AP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
att avslå motionen. 
 
Protokollsanteckning 
Bore Sköld (V) lämnar in en skriftlig protokollsanteckning, se 
kommunfullmäktiges beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

Den nu aktuella motionen inkom till Stadsledningskontoret i november 

2020. Med syfte att växla upp kommunens hållbarhetsarbete och 

säkerställa att miljö- och klimathänsyn ställs i nödvändig omfattning i 

kommunens upphandlingar yrkar motionärerna att:  

- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att växla upp 

kommunens hållbarhetsarbete genom att anställa två 

hållbarhetstrateger till Upphandlingsbyrån för att säkerställa att 

miljö- och klimathänsyn ställs i nödvändig omfattning i kommunens 

upphandlingar. 

Stadsledningskontorets anförande 
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I budgetbeslutet för 2022 har kommunfullmäktige angett att 

kommunstyrelsens ram innefattar medelstilldelning för hållbarhetstrateger 

och miljöledningssystem, 2 mnkr, motionen anses därigenom besvarad.  

Stadsledningskontoret vill dock påtala att kommunfullmäktige som högsta 

beslutande organ i kommunen har all rätt att fatta ett sådant beslut, men 

att kommunfullmäktige genom att besluta och styra medel till enskilda 

namngivna tjänster i kommunorganisationen frångått gängse praxis och 

gällande roll- och ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige och 

kommunens styrelse och nämnder. 

Beslutsunderlag 

Motion 37/2020: Anställ hållbarhetsstrateger till Upphandlingsbyrån 

JUSK yttrande motion 37/2020 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkande 

Bore Sköld (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 

besvarad). 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkande 

Bore Sköld (V) bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att anse 

motionen besvarad 

Lars Forsgren (SD) – avslag till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

(besvarad) mot avslag till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motion besvarad. 

 

Protokollsanteckning  

Bore Sköld (V): Vänsterpartiet är glada över att S+Mp i budgeten för 2022 

äntligen förstått och prioriterat att genomföra vårt förslag. Detta är en 

förutsättning för att kommunens verksamheter på ett strategiskt sätt kan 

arbeta med att minska växthusgasutsläppen. Vi hade såklart helst sett att 
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detta beslutades redan 2020, men i detta avseende nöjer vi oss med 

“bättre sent än aldrig”. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Bore Sköld, Maria Nilsson, Arvid Lundberg, Åsa 
Bäckström, Hans Lindberg, Nils Seye Larsen 
 
Yrkanden 
Bore Sköld (V), Maria Nilsson (SD), Arvid Lundberg (MP), Hans Lindberg 
(S) och Eva Maaherra Lövheim (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag 
(att anse motionen besvarad). 
 
Davis Kaza (AP) – Avslag till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (anse motionen besvarad) mot avslag 
till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Davis Kaza (AP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
att avslå motionen. 
 
Protokollsanteckning 

Bore Sköld (V): Vänsterpartiet är glada över att S+Mp i budgeten för 2022 

äntligen förstått och prioriterat att genomföra vårt förslag. Detta är en 

förutsättning för att kommunens verksamheter på ett strategiskt sätt kan 

arbeta med att minska växthusgasutsläppen. Vi hade såklart helst sett att 

detta beslutades redan 2020, men i detta avseende nöjer vi oss med 

“bättre sent än aldrig”. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

 

 

 

 


