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Övriga deltagare 

 

Tjänstepersoner, deltar på distans 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör  

Rune Brandt, samhällsbyggnadschef  

Clara Ganslandt, planchef  

Pernilla Helmersson, övergripande planering 

Malin Lagervall, planeringschef 

Daniel Lindström, övergripande planering  

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Anna Löfqvist, mark och exploatering 

Karin Björk, näringsliv 

Erik Sjöberg, mark och exploatering 

Anton Hägglund, mark och exploatering 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 108 
Diarienr: KS-2021/00929 

Markanvisning på fastigheten Umeå 

Sandbäcksgärdet 2 (Sandbäcken) 

Beslut 

Planeringsutskottet beslutar  

 

att godkänna markanvisningen med Northbike Umeå AB genom Olert 

Holding AB enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Northbike har sedan maj 2017, se KS-2018/00128, en avsiktsförklaring med 

kommunen med syftet att möjliggöra en etablering av bolagets verksamhet 

inom området Sandbäcken. 

 

Denna markanvisning är en förutsättning för ovan nämnda process, där ett 

område på 24 898 kvm utmed Norra länken anvisas till ett markpris om 

600kr/kvm. 

 

Avtalet ger Northbike rätt att planera och söka bygglov för bolagets 

verksamhet där syftet ska vara att samordna och utveckla deras 

verksamhet i Umeå med butiksytor för fritidsfordon, verkstad och lager. 

Om Northbike inte uppnår en exploateringsgrad om 0,3, vilket motsvarar 

ca 7 470kvm BTA, har kommunen rätt att säga upp avtalet, alternativt 

minska fastighetsarean genom att stycka av en del av fastigheten. Om 

avstyckning sker ska det säkerställas att båda fastigheterna kan fungera 

som självständiga fastigheter. 

 

Eftersom Northbike inte kan få tillgång till fastigheten förrän 2022-11-01 på 

grund av pågående infrastrukturarbete i området ges en längre tidsfrist för 

reservationen. 

 

Närmare villkor för markanvisningen framgår av bilaga. 
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Beslutsunderlag 

Markanvisningsavtal inkl. bilagor 

Beredningsansvariga 

Rebecca Gullbrandsson mark och exploatering 

Beslutet ska skickas till 
Rebecca Gullbrandsson 
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§ 109 
Diarienr: KS-2021/01006 

Byggnationsantagande 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar 

 

att godkänna Byggnationsantagandet för 2021 enligt bilaga, med 

redaktionell ändring 

Ärendebeskrivning 

När kommunfullmäktige beslutade att anta den nuvarande 

bostadsstrategin 2013 (KS-2013/00047) uppdrogs samtidigt åt 

planeringsutskottet att årligen uppdatera sammanställningen över aktuella 

bostadsprojekt. Tidigare år har detta dokument kallats för 

Utbyggnadsordningen men 2019 döptes det om till 

Byggnationsantagandet för att förtydliga att det handlar om en bedömning 

av volymen bostäder under en viss tidsperiod utifrån den information och 

kunskap som är känd. Siffrorna som Byggnationsantagandet visar avser 

färdigställda bostäder, dvs. inom vilken tidsperiod som inflyttning bedöms 

ske. 

 

Syftet med Byggnationsantagandet är främst att kunna jämföra pågående 

och kommande projekts volymer med behovet av nya bostäder för att 

uppnå Umeå kommuns tillväxtmål, men också att visa för 

bostadsmarknadens aktörer var det planeras för ny bebyggelse och 

därigenom bidra till ökad transparens och för att underlätta för kommunala 

verksamheter i deras planering. 

 
Inom vilken period ett visst projekt bedöms färdigställas beror på flera 

faktorer, bl.a. prioriteringsordningen av detaljplaner samt vilka resurser 

som finns inom kommunen. Projekt kan både tillkomma och försenas inom 

perioderna av olika anledningar, t. ex. kan projekt komma i gång snabbt i 

de fall det finns byggrätt i äldre planer som tidigare inte realiserats.  
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Sammanställningen visar att bostadsbyggandet i period 1 enligt tabellen är 

för lågt jämfört med vad efterfrågan i nivå med kommunfullmäktiges mål 

om 200 000 invånare år 2050 innebär. I period 2 antas byggandet öka då 

många av de stora pågående projekten på både kommunal och privat mark 

beräknas ha kommit i gång.  Bedömningen är att det finns goda möjligheter 

att möta, eller till och med överträffa, bostadsbehovet på sikt. De låga 

sifforna i period 1 visar dock på vikten att hålla fast vid de förstärkningar 

och förändringar som kommunen påbörjat avseende planeringsprocessen.  

 

Till grund för byggnationsantagandet ligger en årlig genomgång av alla 

bostadsprojekt som är kända inom kommunen, allt från tidiga idéer till 

projekt som byggs idag och där inflyttning kommer ske under året. Den 

data som samlats in bearbetas sedan, där volymer och tidplaner justeras 

utifrån en erfarenhetsmässig bedömning av vad som är rimligt gällande 

planeringsförutsättningar, kapacitet i planerings- och 

genomförandeprocesserna, behov och efterfrågan etc. En skillnad från 

tidigare års upplaga är hur den data som ligger till grund för 

sammanställningen bearbetats. Nu har ett underlag som är mer likt det 

som ligger till grund för befolkningsprognosen använts. I underlaget görs 

antaganden baserad på statistisk historik om att det byggs ett antal småhus 

på landsbygden som ligger utanför kända projekt, vilket inte har synts i 

Byggnationsantagandet tidigare. Det här gör att det i årets upplaga ser ut 

som att småhusbebyggelsen på privat mark har ökat rejält från förra året, 

men det beror alltså åtminstone till stor del av en förändring i vilket 

ingående data som använts. Genom denna förändring har vi försökt fånga 

upp spritt byggande på landsbygden på ett bättre sätt, och resultatet blir 

en tabell som bör ge en bättre helhetsbild av allt bostadsbyggande än 

tidigare års upplagor. 

 
Kommunfullmäktige har beslutat att genom mark- och 

detaljplaneberedskap ge förutsättningar för att det ska kunna färdigställas 

2000 bostäder per år. Att Byggnationsantagandet visar på en lägre takt 

beror sannolikt till största delen på ett underskott av planlagd mark. En 

annan faktor som styr byggnationstakten är hur marknadsdjupet ser ut, 

dvs. hur många människor som har både behov av, och möjlighet att 

efterfråga en nybyggd bostad. Denna faktor bedöms dock inte bromsa 

bostadsbyggandet i Umeå i nuläget.  



Sida 7 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens planeringsutskott 2021-11-09 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Byggnationsantagandet för perioden år 2021–2028 med utblick från 2029 

och framåt bifogas.  

 

På följande länk finns en digital karta med information om pågående och 

kommande projekt, exempelvis volym och vilken tidsperiod projektet 

väntas färdigt: 

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/bostader/bostadsforsorjningsprog

ram.4.7d7d901172bb372c5d186.html 

 

Kartan och tabell uppdateras på kommunens webbplats när beslut är 

fattat. 

Beslutsunderlag 

Byggnationsantagande 2021, tabell 

Beredningsansvariga 

Carl Rasmunds, Mark och exploatering 

Anna Löfqvist, Mark och exploatering 

Helen Nilsson, Mark och exploatering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Mikael Berglund (S) - redaktionell ändring i bilagan avseende 2021-2024 

Flerbostadshus Projekt på privat mark: Tavelsjöbygden 10 30 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Planeringsutskottet 

beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att godkänna Byggnations-

antagandet 2021 med redaktionell ändring. 

 

Beslutet ska skickas till 

Carl Rasmunds, Mark och exploatering 

   
 

 

  

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/bostader/bostadsforsorjningsprogram.4.7d7d901172bb372c5d186.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/bostader/bostadsforsorjningsprogram.4.7d7d901172bb372c5d186.html
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§ 110 
Diarienr: KS-2021/00991 

Remiss: Förslag till förändringar av 

riksintresseanspråk för Totalförsvarets militära del, 

Umeå skjutfält och övningsfält 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avge yttrande enligt tjänsteskrivelse.   

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har fått Försvarsmaktens förslag till förändringar av 

riksintresseanspråk för totalförsvarets militära del på remiss. Länsstyrelsen 

har gett Umeå kommun möjlighet att yttra sig över förslag.   

 

Av samrådhandlingen framgår det att ett flertal kommuner i Sverige berörs 

av förslag till förändringar. Detta ska ses som ett led utifrån besluten efter 

regeringens proposition om mål och inriktning för Totalförsvaret 2021–

2025, vilket innebär en omfattande tillväxt för Försvarsmakten under 

kommande 10-årsperiod. Tillväxten innebär både en utökad 

krigsförbandsvolym och ökad förmåga i befintlig organisation. Förutom 

tillkomsten av nya organisationsenheter i landet innebär detta även att 

flera befintliga grundorganisationsenheter får en förändrad eller utökad 

roll. Förändringarna bland riksintresseanspråken genomförs således för att 

Försvarsmakten ska kunna tillväxa i enlighet med försvarsbeslutet.    

 

Den förändring som rör Umeå kommun är en utökning av 

riksintresseavgränsningen vid närområdet för Umeå skjutfält och 

övningsfält. Det framgår i remissen att ett nytt mindre område har 

inkluderats i Fortifikationsverkets fastighetsbestånd och därmed föreslås 

riksintresseområdet revideras utifrån denna nya förutsättning. 

Förändringen bedöms ha en mindre påverkan på omgivningen då det 

aktuella området även tidigare har inkluderats i påverkansområdet för 

buller eller annan risk. Dock kan förändringen innebära viss påverkan på 
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omgivningen relaterat till plan- och lovärenden inom det reviderade 

riksintresseområdet. Detta då området framgent inkluderas i 

riksintresseområdet och som tidigare enbart låg inom det tillhörande 

påverkansområdet för buller eller annan risk. 

 

I de löpande kontakterna med Försvarsmakten framgår att inkluderingen 

av det nya området hänger samman med genomfört förvärv av delar av 

fastigheten Stadsliden 3:10. Garageområdet som det handlar om, ingick en 

gång i tiden i Försvarsmaktens verksamhetsområde. Genomfört förvärv kan 

ses som ett återköp av tidigare verksamhetsyta och anläggningar för 

Försvarsmakten.  

Yttrande 

Umeå kommun har inget att erinra gällande förslag till förändring av 

riksintresseanspråk för Totalförsvarets militära del, Umeå skjutfält och 

övningsfält, FM2021-21999:1. Umeå kommun delar bedömningen att 

förändringen har en mindre påverkan på omgivningen då det aktuella 

området även tidigare har inkluderats i gällande påverkansområde för 

buller eller annan risk. 

 

I samband med detta utlåtande vill Umeå kommun ta tillfället i akt att även 

här signalera behovet om fortsatt samverkan tillsammans med 

Försvarsmakten gällande framtida utveckling kring I20-området och inom 

kommunen. Detta eftersom det bland annat handlar om riksintressets 

påverkansområde för buller eller annan risk inom staden. Av denna 

anledning vill Umeå kommun att det förs vidare i samrådsredogörelsen att 

det vore tacksamt om Försvarsmakten kunde prioritera och ge besked 

gällande den hemställan om samverkan som är inlämnad i april 2021, 

ärendebeteckning Handlings-ID: 21-28755.  

Beslutsunderlag 

Remiss - Samråd avseende förändringar av riksintresseanspråk för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 
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Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Beslutet ska skickas till 
vasterbotten@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 9606-2021. 

   
 

 

  

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
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§ 111 
Diarienr: KS-2020/00558 

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten  

Obbola 19:1 samt Obbola 19:2  

inom Obbola, Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta detaljplanen för del av fastigheten Obbola 19:1 samt Obbola 19:2 

inom Obbola, Umeå kommun. 

 

att utöka verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten till att 

omfatta planområdet. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för bostäder. Planen syftar också till att bevara vissa 

grönområden för att säkerställa omhändertagande av dagvatten samt 

områdets nuvarande naturkvalitéer.  

 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 

statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 

Av de synpunkter som har inkommit under granskningstiden har ett 

granskningsutlåtande upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering. Av 

utlåtandet framgår bl.a. att synpunkter kvarstår angående att 

fastighetsgränser för befintliga fastigheter borde utökas. Ställningstagande 

är gjort att mot befintliga fastigheter så är det 8 meter prickmark för att 

säkerställa att ny bebyggelse hamnar på ett lite längre avstånd. Många vill 

även att skogen ska vara kvar, där är bedömningen att marken är lämplig 

för exploatering och rekreation finns fortfarande nära tillhands i Obbola. 

Inför antagandet har vissa revideringar gjorts av planhandlingarna. 

Revideringarna ger bättre förutsättningar för närboende och bemöter 

yttranden som har inkommit under granskningen. 
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För planområdet gäller översiktsplan Fördjupning för Umeå (2018).  

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner. Antagandet av 

detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige med anledning av att 

verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten utökas till att 

omfatta planområdet.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

Byggnadsnämndens protokoll  

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Beslutet ska skickas till 
Detaljplan, Umeå kommun. detaljplanering@umea.se 

 

Detaljplanering expedierar därefter beslutet till: 

• Sökande 

• De med kvarstående synpunkter 

• Länsstyrelsen 

• VAKIN   

 

 

  

mailto:detaljplanering@umea.se
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§ 112 
Diarienr: KS-2020/00963 

Motion 42/2020: Storsjödammen; Davis Kaza, 

Patrik Brännberg (AP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 42/2020: Storsjödammen 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i december 2020 yrkar Davis Kaza 

(AP) och Patrik Brännberg (AP) följande: 

 

att Storsjödammen uppfördes utan bygglov, 

att Storsjödammen uppfördes utan vattendom/tillstånd, 

att Umeå kommun snarast tillser att dessa juridiska brister avhjälpes, 

att kommunen omedelbart tar det ansvar som miljöbalken kräver för en 

dammanläggning intill bebyggelse inom stadsplanelagt område. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden 

har fått motionen för yttrande, se svar från nämnderna nedan. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det krävs en geohydrologisk 

utredning för att konstatera om Storsjödammen inverkar på 

grundvattenförhållandena vid närliggande byggnader. 
 

Byggnadsnämndens yttrande 

Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

motion 42/2020: Storsjödammen; Davis Kaza, Patrik Brännberg (AP) 

besvarad angående att Storsjödammen uppfördes utan bygglov enligt 

yttrande nedan (se protokollsutdrag i bilaga) 

 

Tekniska nämndens yttrande 
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Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionens att-

satser. Argumenten för ställningstagandet är: 

 

- Skadeärendet är hanterat och en utredning har säkerställt att 
vattennivåerna i Storsjödammen inte påverkar grundvattennivåerna i 
området. 

- När dammen anlades krävdes varken bygglov eller marklov för 
anläggandet. Inför den planerade ombyggnaden av parkområdet söks 
de tillstånd som krävs för att genomföra åtgärder i och intill 
Storsjödammen. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

Utifrån både byggnadsnämndens och tekniska nämndens yttranden 

framgår att det inte krävdes bygglov eller marklov när Storsjödammen 

anlades. Tekniska nämnden säger att en utredning har säkerställt att 

vattennivåerna i Storsjödammen inte påverkar grundvattennivåerna i 

området varpå miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkt därmed 

förefaller tillgodosedd. Tekniska nämnden påtalar också att skadeärendet 

är hanterat. Sammantaget föreslår stadsledningskontoret att 

kommunfullmäktige därmed anser motionen besvarad. 

 

Tjänsteskrivelsens förslag till beslut 

att anse motion 42/2020: Storsjödammen besvarad enligt 

stadsledningskontorets sammanvägda anförande. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2021-03-11. 

Byggnadsnämndens yttrande 2021-03-17, § 77 

Tekniska nämndens yttrande 2021-04-29 

Motionen inklusive bilagorna 1-7. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunledningsstaben 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) med instämmande av Janet Ågren (S), Anders Ågren 

(M) och Peder Westerberg (L) – avslag till motionen 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer avslag till motionen mot tjänsteskrivelsens förslag att 

anse motionen besvarad. Planeringsutskottet bifaller förslaget att avslå 

motionen.  

 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 113 
Diarienr: KS-2015/00988 

Motion 49/2015: Klimatbudget för Umeå; Åsa 

Bäckström (V) och Ellika Nordström (MP)(-) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 

att anse motion 49/2015 - Klimatbudget för Umeå besvarad i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

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

bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i december 2015 yrkar Åsa 
Bäckström (V) och Ellika Nordström (MP)(-) 
 
Att kommunfullmäktige ger Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att 

presentera ett förslag på en kommunal klimatbudget baserad på Sveriges 

miljömål för begränsad klimatpåverkan. 

 

Att klimatpolitiska mål kopplade till den kommunala klimatbudgeten införs 

i upphandlingspolicyn. 

 

Att Umeå kommun i ett valfritt kommande investeringsprojekt under 

mandatperioden gör beräkningar av växthusgasutsläpp (klimatkalkyl) som 

ett komplement till den ekonomiska kalkylen. 

Yttrande 

I februari 2020 antog kommunfullmäktige nya lokala miljömål. I samband 

med antagande gavs följande i uppdrag: 

- att ge kommunstyrelsen (Övergripande planering) i uppdrag att ta 

fram ett åtgärdsprogram för de lokala miljömålen 
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- att i åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen avseende 

klimatavsnittet beskriva i vilken takt arbetet behöver genomföras så 

att det sker i enlighet med Parisavtalet. 

 

Vidare gavs följande tilläggsuppdrag i planeringsförutsättningar för 2021-

2024: 

Uppdrag 12 innebär att ta fram och till nämnderna tillhandahålla en 

metodik för att genomföra klimat- och kostnadsanalyser. Metoden ska 

underlätta nämndernas redan pågående arbete med att ta fram och 

prioritera åtgärder för att leva upp till Umeå kommuns miljömål.  

Uppdrag 13 innebär att tillsammans med Umeå kommunföretag ta fram ett 

analysunderlag för klimatomställningsinvesteringar för såväl kommunen 

som kommunkoncernen utifrån det arbete som bedrivs inom ramen för 

Klimatneutrala Umeå. 

 

Inom arbetet med åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen har det 

tagits fram ett första klimatnuläge med beräkningar av klimatutsläpp från 

kommunens verksamheter och vissa bolag. Med hjälp av detta formuleras 

det nu åtgärdsförslag för att minska kommunens klimatpåverkan. 

Åtgärdsförslagen ska även bedömas utifrån effektivitet och kostnad. 

 

Inom projektet ”Klimathänsyn i upphandling” har det tagits fram 

rekommendationer för upphandlingar med skarpare hållbarhetskriterier 

för fordon och andra inköpskategorier. Projektet pekar också på att det 

krävs resursförstärkning på upphandling för att ställa skarpa 

hållbarhetskriterier och uppföljning av dessa. Två resurser för detta är 

planerade att tillsättas från årsskifte 2022. Dessutom finns det medel till en 

kompetens som ansvarar för det interna miljöledningssystemet, vilket 

innebär en förbättrad intern styrning mot de uppsatta mål. 

Åtgärdsförslagen ingår i det åtgärdsprogrammet för miljömålen som är 

under framtagande. 

 

Från och med den 1 januari 2022 införs krav på klimatdeklaration vid 

uppförande av nya byggnader. Detta är ett steg i statens styrning mot en 

minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.  

Ett exempel i Umeå kommun där en sådan klimatberäkning har upprättats 

är förskolan Kålmasken som ska byggas på Tomtebogård.  
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Beslutsunderlag 

Motion 49/2015 - Klimatbudget för Umeå  

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – bifall till motionen 

Janet Ågren (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen 

besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till 

motionen. Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

bifalla motionen. 

 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 114 
Diarienr: KS-2018/00776 

Motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter; 

Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och 

Morgan Flank, (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

att anse motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter besvarad i enlighet 

med tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2018-10-12 yrkar Nasser Mosleh 
med flera (MP):  

Att Umeå kommun gör sina egna transporter koldioxidneutrala till år 2026. 

Yttrande 

I februari 2020 antog kommunfullmäktige nya lokala miljömål som syftar 

till att minska kommunens klimatpåverkan från bland annat egna 

transporter. De två mål som responderar till motionärernas begäran är 

följande: 

- Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025, dvs ha 

nettonoll utsläpp av växthusgaser. 

- Transporternas klimatpåverkan i Umeå ska minska. Det ska ske 

genom att drivmedlen är fossilfria år 2030 och att det hållbara 

resandet ökar. 

 

Inom projektet ”Klimathänsyn i upphandling” har det tagits fram 

rekommendationer för upphandlingar med skarpare hållbarhetskriterier 

för fordon och andra inköpskategorier. Projektet pekar också på att det 

krävs resursförstärkning på upphandling för att ställa skarpa 

hållbarhetskriterier och uppföljning av dessa. Två resurser för detta är 

planerade att tillsättas från årsskifte 2022. Dessutom finns det medel till en 
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kompetens som ansvarar för det interna miljöledningssystemet, vilket 

innebär en förbättrad intern styrning mot de uppsatta mål. 

Åtgärdsförslagen ingår i det åtgärdsprogrammet för miljömålen som är 

under framtagande. 

En arbetsgrupp har bildats med representanter från kommunens olika 

verksamheter, vilka har tagit fram en ny fordonspolicy och riktlinjer för 

fordon i Umeå kommun. Målet med arbetet är att identifiera åtgärder för 

kommunens fordonspark som främjar till att minska fossilberoendet och 

ökar nyttjandegraden av fordonen, för att uppnå kostnadseffektivitet och 

minska den negativa miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter 

Tekniska nämndens yttrande 

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff, övergripande planering 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 115 
Diarienr: KS-2021/00044 

Informationsärenden 2021-11-09 

Beslut 

Planeringsutskottet beslutar 

 

att godkänna informationerna 

Ärendebeskrivning 

Kollektivhus, information om kartläggning 

Anna Löfqvist och Anton Hägglund presenterar den kartläggning som gjorts 

där man bl a tittat på Göteborg och Malmö. Dialog förs med Föreningen 

Kollektivhus Umeå som bildades 2017 och har ca 80 medlemmar.  

 

Norrbyskär, utveckling av besöksmål 

Karin Björk lämnar en redogörelse över vad som gjorts tidigare, nuläget 

samt framtidsplanerna. Ärendet återkommer med förslag till beslut.  

 

Markanvisning SCA Obbola 

Erik Sjöberg redovisar planer för gamla Färjevägen i Obbola. Ärendet 

återkommer för beslut i planeringsutskottet. 

 

Utvecklingsstrategin för vatten och avlopp 

Rune Brandt presenterar arbetsgruppens pågående arbetet med att ta 

fram ett nytt förslag till utvecklingsstrategi. Strategin kommer att få ett 

nytt format och innehålla tydligare riktlinjer för utbyggnad. 
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§ 116 
Diarienr: KS-2021/00045 

Anmälningsärenden 2021-11-09 

Beslut 

Planeringsutskottet beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Inbjudan 

Agenda 2030 forum i Västerbotten 30 november – Länsstyrelsen 

 

   
 

 

 


