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Beslutande 
Hans Lindberg (S), ordförande 

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

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

Moa Brydsten (S), deltar på distans 

Tomas Wennström (S), deltar på distans 

Carin Nilsson (S), deltar på distans 

Lena Riedl (M), deltar på distans 

Gunilla Berglund (M), deltar på distans 

Ellen Ström (V), deltar på distans 

Bore Sköld (V), deltar på distans 

Mattias Larsson (C), deltar på distans 

Björn Kjellsson (L), tjänstgörande ersättare för Peder Westerberg (L), deltar 

på distans 

Nils Seye Larsen (MP), deltar på distans 

Christina Sjödin (SD), tjänstgörande ers för Marcus Bornemisza (SD)(-), 

deltar på distans 

Veronica Kerr (KD), deltar på distans 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mikael Berglund (S), deltar på distans 

Lena Karlsson Engman (S), deltar på distans 

Elmer Eriksson (M), deltar på distans 

Marianne Löfstedt (M), deltar på distans 

Igor Jonsson (M), deltar på distans 

Åsa Bäckström (V), deltar på distans 

Robert Axebro (C), deltar på distans 

Maja Westling (C), deltar på distans 

 

Tjänstepersoner 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mikael Salomonsson, vd INAB 

Mattias Mitz, presskommunikatör 
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§ 123 
Diarienr: KS-2020/00860 

Bolagsinformation: Infrastruktur i Umeå AB (INAB) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationen 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds 

verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 

verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 

utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. 

 

INABs bolagsinformation lämnas av vd Mikael Salomonsson 

Beslutsunderlag 

Bolagsinformation 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 
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§ 124 
Diarienr: KS-2021/00137 

Lägesrapport: Corona-pandemin, Umeå kommuns 

verksamheter 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationen 

Ärendebeskrivning 

Margaretha Alfredsson lämnar information från veckans 

samverkanskonferens med länsstyrelsen och Region Västerbotten och 

presenterar också den senaste uppdateringen av smittläget inom 

kommunen. 

 

Fredrik Lundberg lämnar motsvarande rapport för Umeå kommunföretag. 
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§ 125 
Diarienr: KS-2021/00509 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 enligt 6 kap 

1a§ i kommunallagen; 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att följande bolag har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 

med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 

kommunala befogenheter som gäller för verksamheten under 

verksamhetsåret 2019: 

 

Umeå kommunföretag AB 

Umeå Energi AB 

Infrastruktur i Umeå AB 

Umeå Parkering AB 

AB Bostaden i Umeå 

DÅVA Deponi och AvfallsCenter i Umeå AB 

Umeå vatten och avfall AB 

Kompetensspridning i Umeå AB 

Västerbottens Museum AB 

Science park i Umeå AB 

Väven i Umeå AB 

Nolia AB 

Norrlandsoperan AB 

Kvarken Link OY 

Uminova innovation AB 

Uminova Expression AB 

Umeå Biotec Incubator AB 

Visit Umeå AB 

Kvarkenhamnar AB 

NLC Ferry OY 
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Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag 

Enligt 6:e kapitlet 1§ i kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt 

över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Styrelsen ska enligt samma paragraf också ha uppsikt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i bolagsform. 

 

Särskild uppsiktsplikt över kommunala bolag 

Kommunstyrelsen ska vidare för varje aktiebolag som kommunen äger 

pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

De krav som KS inom sin uppsiktplikt ska kontrollera är enligt 10 kapitlet 3-

4§ i kommunallagen då att: 

3§  Fullmäktige fastställt det kommunala ändamålet med 

verksamheten 

3§  Att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i 

bolagsordningen, 

3§  Att fullmäktige utsett samtliga styrelseledamöter 

3§  Att det i bolagsordningen anges att fullmäktige får ta ställning till 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt innan de fattas 

3§  Att fullmäktige utsett minst en lekmannarevisor 

3§  Att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 

avtal lämnas över till privata utförare. 

4§  att delägt bolag blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en 

omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, 

verksamhetens art och omständigheterna i övrigt 

4§  att fullmäktige verkat för att allmänheten ska ha rätt att ta del av 

allmänna handlingar i delägda kommunala bolag som inte 

omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 

 

Kommunstyrelsen ska vidare vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa 

att dessa krav är uppfyllda i de bolag som avses i kommunallagen. 
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Verkställande av uppsiktsplikt för verksamhetsåret 2019 

Av olika anledningar (främst pandemiutbrottet och otydlig roll- och 

ansvarsfördelning mellan UKF och Stadsledningskontoret) framlades 

beklagligt nog inte 2019 års uppsiktsärende för Kommunstyrelsen under 

2020. Detta faktum upptäcktes först i samband med att det blev aktuellt 

att bereda 2020 års uppsiktsärende och har därefter skyndsamt hanterats.    

 

Till grund för bedömning och verkställande av kommunstyrelsens 

uppsiktplikt för verksamhetsåret 2019 i kommunens majoritetsägda bolag 

har bolagsordningar, lekmannarevisionens granskningsrapporter och i 

förekommande fall upprättade bolagsstyrningsrapporter nyttjats.  

I granskningsrapport för Västerbottens museum framhåller utsedd 

lekmannarevisor att reglerna kring uthyrningen av Helena Elisabetkyrkan 

inte är förenliga med kommunallagens likställighetsprincip (2:3 KL). Denna 

fråga är redan tidigare prövad genom ett överklagande. Förvaltningsrätten 

avslog överklagan 2017-10-19 (målnr: 629-17). 

 

I övrigt bedömer lekmannarevisorerna att respektive majoritetsägt bolags- 

verksamhet har skötts ändamålsenligt och ur en ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i respektive bolag varit 

ändamålsenlig.  

 

För att ytterligare förbättra informationen till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige har respektive bolag under 2019 haft en föredragning 

och frågestund på kommunstyrelsen samt vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 25 februari 2019. 

 

Oktober 2019 genomförde lekmannarevisionen en granskning av 

bolagsordningarna i kommunens majoritetsägda bolag. Denna granskning 

och de rekommendationer som lekmannarevisionen påtalat används i 

pågående arbete med revidering av bolagsordningar för kommunens bolag.    

 

Kommunstyrelsen har varit väl medvetna om förbättringsområden i 

kommunens ägarstyrning och att tidigare företagspolicy ej längre varit 

aktuell. Under 2020 arbetade därför KS styrberedning fram förslag till nya 

riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun. Dessa riktlinjer antogs av 

kommunfullmäktige i mars 2021 och förtydligar bland annat innehåll, 
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former och roll- och ansvarsfördelning för kommunstyrelsens uppsiktplikt 

över de kommunala bolagen.     

Beslutsunderlag 

Sammanställning över underlag till Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 

Lekmannarevisionens granskning av bolagsordningar. 

Lekmannarevisionens granskningsrapporter för majoritetsägda bolag. 

Bolagsstyrningsrapporter (i förekommande fall).    

Beredningsansvarig 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommun företag AB 

Kommunrevisionen   
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§ 126 
Diarienr: KS-2021/00443 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 enligt 6 kap 

1a § i kommunallagen; 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

att följande bolag har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 

med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 

kommunala befogenheter som gäller för verksamheten under 

verksamhetsåret 2020: 

 

- Umeå kommunföretag AB 
- Umeå Energi AB 
- Infrastruktur i Umeå AB 
- Umeå hamn AB 
- Umeå Parkering AB 
- AB Bostaden i Umeå 
- DÅVA Deponi och AvfallsCenter i Umeå AB 
- Umeå vatten och avfall AB 
- Kompetensspridning i Umeå AB 
- Västerbottens Museum AB 
- Science park i Umeå AB 
- Väven i Umeå AB 
- Nolia AB 
- Norrlandsoperan AB 
- Kvarken Link OY 
- Uminova innovation AB 
- Uminova Expression AB 
- Umeå Biotec Incubator AB 
- Visit Umeå AB 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag 

Enligt 6:e kapitlet 1§ i kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt 

över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
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Styrelsen ska enligt samma paragraf också ha uppsikt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i bolagsform. 

 

Särskild uppsiktsplikt över kommunala bolag 

Kommunstyrelsen ska vidare för varje aktiebolag som kommunen äger 

pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

De krav som KS inom sin uppsiktplikt ska kontrollera är enligt 10 kapitlet 3-

4§ i kommunallagen då att: 

3§ Fullmäktige fastställt det kommunala ändamålet med 

verksamheten 

3§ Att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i 

bolagsordningen, 

3§ Att fullmäktige utsett samtliga styrelseledamöter 

3§ Att det i bolagsordningen anges att fullmäktige får ta ställning till 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt innan de fattas 

3§ Att fullmäktige utsett minst en lekmannarevisor 

3§ Att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 

avtal lämnas över till privata utförare. 

4§ att delägt bolag blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en 

omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, 

verksamhetens art och omständigheterna i övrigt 

4§ att fullmäktige verkat för att allmänheten ska ha rätt att ta del av 

allmänna handlingar i delägda kommunala bolag som inte omfattas av 

2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

Kommunstyrelsen ska vidare vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa 

att dessa krav är uppfyllda i de bolag som avses i kommunallagen. 

 

Verkställande av uppsiktsplikt för verksamhetsåret 2020 

Till grund för bedömning och verkställande av kommunstyrelsens 

uppsiktplikt för verksamhetsåret 2020 har bolagsordningar, 

lekmannarevisionens granskningsrapporter, årsredovisningar, protokoll 
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från bolagstämmor och bolagsstyrningsrapporter för majoritetsägda bolag 

nyttjats. En sammanställning över de underlag och kriterier som nyttjats 

vid bedömning bifogas tillsammans med granskningsrapporter och 

bolagsstyrningsrapporter som beslutsunderlag till ärendet. Övriga underlag 

såsom årsredovisningar och protokoll från bolagstämmor för kommunen 

helägda bolag är införda i kommunstyrelsens diarium.    

 

I granskningsrapport för Västerbottens museum framhåller utsedd 

lekmannarevisor att reglerna kring uthyrningen av Helena Elisabetkyrkan inte 

är förenliga med kommunallagens likställighetsprincip (2:3 KL). Denna fråga är 

redan tidigare prövad genom ett överklagande. Förvaltningsrätten avslog 

överklagan 2017-10-19 (målnr: 629-17). 

 

I övrigt bedömer lekmannarevisorerna att respektive majoritetsägt bolags 

verksamhet har skötts ändamålsenligt och ur en ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i respektive bolag varit 

ändamålsenlig.  

  

Samtliga ägardirektiv för helägda bolag har reviderats under 2020 som ett 

led i att förbättra förutsättningarna för ägardialog.   

 

För att ytterligare förbättra informationen till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige har respektive bolag under 2020 haft en föredragning 

och frågestund på kommunstyrelsen samt vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 24 februari 2020. 

 

Kommunstyrelsen är medvetna om att det finns förbättringsområden i 

kommunens ägarstyrning och att tidigare företagspolicy ej längre varit 

aktuell. Under 2020 arbetade därför KS styrberedning fram förslag till nya 

riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun. Dessa riktlinjer antogs av 

kommunfullmäktige i mars 2021 och förtydligar bland annat innehåll, 

former och roll- och ansvarsfördelning för kommunstyrelsens uppsiktplikt 

över de kommunala bolagen.      

 

Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna kommer att ske succesivt 

under 2021. Detta arbete är långsiktigt och bedöms på sikt förbättra 

förutsättningarna för verkställandet av kommunstyrelsens uppsikt över 
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majoritetsägda bolag såväl som över de intressebolag kommunen är 

engagerad i. Under 2021 kommer kriterier och bedömningsgrunder för 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt att konkretiseras. Inom ramen för 

implementering av de nya riktlinjerna genomförs även översyn och 

revideringar av bolagsordningar och ägardirektiv.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning över underlag till Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 

Lekmannarevisionens granskningsrapporter för majoritetsägda bolag 

Bolagsstyrningsrapporter för majoritetsägda bolag. 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommun företag AB 

Kommunrevisionen   
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§ 127 
Diarienr: KS-2021/00293 

Anvisning för rapport från nämnd till 

kommunstyrelsen för perioden jan-aug 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till 

kommunstyrelsen för perioden jan-aug 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen 

årligen ska upprätta ett delårsbokslut och ett årsbokslut och överlämna 

dessa till kommunfullmäktige. Delårsbokslutet avser perioden jan-augusti 

och ska på samma sätt som årsbokslut sammanställas och beredas av 

kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige. För att 

tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på kommunens 

nämnder och bolag avseende rapportering av underlag till detta 

delårsbokslut har bifogat förslag till anvisning upprättats.  

 

Kommunstyrelsen ska även kontinuerligt följa upp nämndernas arbete med 

intern styrning och kontroll. Nämnderna ska därför tertialvis rapportera 

status i arbetet med intern kontroll och styrning.  

Beslutsunderlag 

Anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen för perioden 

jan-aug 2021  

Beredningsansvariga 

Malin Westerberg Blom, Urban Blomdahl, Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 128 

Diarienr: KS-2021/00294 

Anvisning för bolagens rapportering till 

kommunstyrelsen för perioden jan-aug 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen för 
perioden jan-aug 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen 
årligen ska upprätta ett delårsbokslut och ett årsbokslut och överlämna 
dessa till kommunfullmäktige. Delårsbokslutet avser perioden jan-augusti 
och ska på samma sätt som årsbokslut sammanställas och beredas av 
kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige. För att 
tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på kommunens bolag 
avseende rapportering av underlag till detta delårsbokslut har bifogat 
förslag till anvisning upprättats.  

Beslutsunderlag 

Anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen jan-aug 2021  

Beredningsansvariga 

Malin Westerberg Blom, Seija Königsson 

Beslutet ska skickas till 
UKF, Umeå Energi, Umeå hamn, Inab, Upab, Bostaden, DåvaDac, Umeva, 

Kompetensspridning   
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§ 129 
Diarienr: KS-2018/00416 

Utvärdering pilotprojekt: Serviceassistenter 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsen tagit del av återrapportering gällande utvärdering 

av pilotprojekt: Serviceassistenter. 

Ärendebeskrivning 

2018-08-27 fattade kommunfullmäktige beslut om att starta ett 
pilotprojekt under tiden 2018 - 2021 där 20 personer med intellektuell 
funktionsnedsättning får en anpassad anställning som Serviceassistent 
inom Umeå kommuns verksamheter och de kommunala bolagen. Start för 
pilotprojektet var hösten 2018 och Arbetsmarknads-och 
integrationsavdelningen ansvarar för planering, genomförande och 
utvärdering av projektet i bred samverkan med Lärvux och Arbets-
förmedlingen. En utvärdering av projektet har genomförts med 
utgångspunkt av följande delar:  

- Serviceassistent 
- Chef-/verksamhet 
- Lärvux 
- Arbetsförmedlingen 

Beslutsunderlag 

Utvärderingsresultat 

Projektbudget 

Beredningsansvariga 

Catharina Fahlström, VIVA Kompetenscentrum 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 130 
Diarienr: KS-2021/00430 

Svar på revisionsrapport: Granskning av 

kommunens lönesystem och process för 

lönehantering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att som svar på kommunrevisionens granskning avge förvaltningens 

yttrande. 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har gett EY i uppdrag att 

genomföra en granskning av kommunens löneadministrativa rutiner. 

Granskningens syfte är att bedöma om de rutiner och processer som utgör 

Umeå kommuns system för löneutbetalningar är ändamålsenliga och om 

den interna kontrollen av lönehanteringen är tillräcklig. Vidare är syftet att 

följa upp tidigare granskningar. 

 

Stadsledningskontoret lämnar ett yttrande över granskningen med 

utgångspunkt från kommunstyrelsens ansvar och de uppgifter som 

löneenheten och redovisningsenheten har. 

 

Sammanfattning av granskningen 

Det är glädjande att den sammanfattande bedömningen av granskningen 

är att 

• det föreligger en god intern kontroll gällande lönerutinen 

• det är svårt att se hur ett lönebedrägeri skulle kunna genomföras 

utan hög risk för upptäckt  

• risken för stora felaktigt utbetalda löner är låg  

 

Revisorernas rekommendationer 

I rapporten ges rekommendationer till kommunstyrelsen för att förbättra 

den interna kontrollen. Förvaltningen välkomnar dessa rekommendationer 
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och vill framföra att tidigare rekommendationer har varit värdefulla för 

kvalitetssäkringen av lönehanteringen.  Förvaltningen lämnar kommenterar 

till respektive rekommendation i sitt yttrande. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport – Kommunrevisorernas granskning av kommunens lönesystem 

och process för lönebearbetning. 

2. Yttrande från stadsledningskontoret 

Beredningsansvariga 

Monica Vestberg, lönechef 

Malin Westberg Blom, redovisningschef 

Birgitta Forsberg, HR-direktör 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen   
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§ 131 
Diarienr: KS-2021/00502 

Svar på remiss: Valkretsindelning för val till 

regionfullmäktige 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att som remissvar besluta att nuvarande valkretsindelning för 

regionfullmäktige ska kvarstå vid 2022 års val till regionfullmäktige och 

att indelningen ska gälla tills vidare. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har i skrivelse 2021-05-05 gett Umeå kommun 

möjlighet att yttra sig över valkretsindelningen för val till regionfullmäktige. 

Förslaget är att nuvarande valkretsindelning ska kvarstå vid 2022 års val till 

regionfullmäktige och att indelningen ska gälla tills vidare. 

 

Umeå kommun har ingenting att erinra mot förslaget att bibehålla 

nuvarande valkretsindelning. 

Beslutsunderlag 

Valkretsindelning för val till regionfullmäktige 

Valnämndens beslut 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
regionen@regionvasterbotten.se   

 

 

 

mailto:regionen@regionvasterbotten.se
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§ 132 

Diarienr: KS-2021/00503 

Svar på remiss: PM Skattelättnad för cykelförmån 

Fi/01840 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att som remissvar på promemorian Skattelättnad för cykelförmån 

inlämna förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Promemorian 

Skattelättnad för cykelförmån. 

 

Förvaltningens yttrande  

Umeå kommun ser positivt på regeringens förslag på skattelättnader för 

cykelförmån.  Att öka cykelanvändandet ser kommunen som en viktig del i 

det hälsofrämjandet arbetet för våra medarbetare och en del i att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Vidare går förslaget i linjen med kommunens 

inriktning på ett aktivt miljöarbete och minskat beroende av fossila 

bränslen. Det alternativ Umeå kommun förespråkar är alternativ ett, både 

för att det är enklare att kommunicera till medarbetare samt att det 

medför en enklare hantering vid registrering till Skatteverket. 

Beslutsunderlag 

Promemoria Skattelättnad för cykelförmån Fi2021/0184 

Beredningsansvariga 

Stadsledningskontoret HR 

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

 

Beslutet ska skickas till 
Finansdepartementet   
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§ 133 

Diarienr: KS-2021/00410 

Svar på remiss:  SOU 2021:9 Vem kan man lita på? 

Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda 

tjänster i den offentliga förvaltningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remiss till Infrastrukturdepartementet enligt följande: 

Umeå kommun har inga synpunkter på förslagen i betänkandet. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har genom remiss från Infrastrukturdepartementet fått 

möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Utredningen har haft i 

uppdrag att kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov av 

åtgärder för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster 

samt lämna förslag på sådana åtgärder. En slutsats som dras av 

kartläggningsarbetet är att det inte finns något isolerat värde i en ökad 

användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen. Värdet av 

en ökad användning kommer i stället när betrodda tjänster utifrån 

verksamhetens behov används på ett ändamålsenligt sätt. Utredningens 

förslag i delbetänkandet fokuserar därmed i stort på sådana åtgärder som 

leder till en enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den 

offentliga förvaltningen t.ex. ändring i lag om ändring i lagen (2016:561) 

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk 

identifiering och att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska 

tillhandahålla en nationell valideringstjänst för digitala underskrifter. 

Beslutsunderlag 

Remissen. 

Beredningsansvariga 

Eric Lindström 

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

Beslutet ska skickas till 
Infrastrukturdepartementet senast den 16 augusti 2021. 

i.remissvar@regeringskansliet.se och kopia till 

i.esd.remisser@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2021/00503 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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§ 134 
Diarienr: KS-2021/00385 

Remiss: Boverkets promemoria - Önskemål om 

utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för 

friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, 

fritidshem och annan jämförlig verksamhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

avge yttrande enligt bifogad tjänsteskrivelse. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag att avslå yttrandet. Reservationstext, se 

kommunstyrelsens beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har getts möjlighet att yttra sig över Boverkets 

promemoria: Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter 

för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan 

jämförlig verksamhet. Promemorian med önskemål om utökat 

bemyndigande är lämnad till regeringen men innan beslut fattas vill man 

veta vad berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra 

intressenter tycker och vilket stöd förslaget har.   

 

Boverket vill med ett utökat bemyndigande kunna ställa bindande krav på 

kvaliteter och placering av friytor för lek och utevistelse. Boverket uttrycker 

samtidigt att de inte har för avsikt att genom föreskrifter ställa krav på 

friytornas storlek.  

 

Bakgrund till att Boverket ser ett behov av denna föreskriftsrätt:  

• De allmänna råd som Boverket tog fram år 2015 har utvärderats 
och bedöms ej ha uppnått avsedd effekt. Råden togs fram i syfte att 
bland annat utgöra ett stöd vid bedömningen av PBL:s 
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bestämmelser att barn och unga ska få tillgång till en tillräckligt stor 
och välfungerande utemiljö. Råden anses inte ge tillräckligt stöd i 
bedömningen av friytans storlek och innehåll. 

• Utemiljöerna vid skola och förskola får av flera anledningar en allt 
större betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet, 
rekreation och lek, i vardagen.  

• Statistik över skol- och förskolegårdar i Sverige visar att friytor 
generellt minskar i storlek. 

• Boverket tar i uppdraget om arkitektur och gestaltad livsmiljö fram 
en ny vägledning för inne- och utemiljöer i skola och förskola. 
Studier inom ramen för detta uppdrag visar att skolor och förskolor 
har bristande kvaliteter för lek och utevistelse.  

• Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter 
svensk lag. Barnkonventionens artikel 31 handlar om barns rätt till 
lek, vila och fritid. I överensstämmelse med skyldigheterna enligt 
konventionens artikel 31 bör den offentliga planeringen prioritera 
att skapa miljöer som främjar barnets välbefinnande.  

 

Boverket har analyserat olika alternativ med ansatsen om att säkerställa 

barns rätt till en bra utemiljö vid fritidshem, skola och förskola och annan 

jämförlig verksamhet med avseende på arbetsinsats och nytta i stort. I 

resultatet av analysen menar Boverket att det mest effektiva skulle vara att 

ta fram bindande regler för friytor. Detta istället för att jämförelsevis 

utveckla eller ändra befintliga allmänna råd alternativt förbättra och 

förtydliga vägledning utifrån allmänna råd. Boverkets slutsats innebär att 

myndigheten behöver begära föreskriftsrätt hos regeringen. 

Bemyndigandet föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 

 

Förslag till yttrande har tagits fram i samverkan mellan Övergripande 

planering, Stadsarkitekt, Miljö- och hälsoskydd, Mark och exploatering, 

Bygglov samt Fastighet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, Missiv, Boverkets promemoria  

Beredningsansvariga 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) - avslag på 

Umeå kommuns yttrande gällande Boverkets önskemål om ett utökat 

bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse 

vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet. Vi ställer 

oss särskilt kritiska till yttrandets stycke som lyder ”Umeå kommun 

avstyrker dock Boverkets önskemål om ett utökat bemyndigande att 

meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, 

fritidshem och annan jämförlig verksamhet”. 

 

Mattias Larsson (C), Anders Ågren (M) och Hans Lindberg (S) – bifall till 

planeringsutskottets förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till planeringsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) och Bore Sköld (V) - Sedan den 1 januari 2020 är 

FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnkonventionens 

artikel 31 handlar om barns rätt till lek, vila och fritid. I överensstämmelse 

med skyldigheterna enligt konventionens artikel 31 bör den offentliga 

planeringen prioritera att skapa miljöer som främjar barnets 

välbefinnande. Statistik över skol- och förskolegårdar i Sverige visar att 

friytor generellt minskar i storlek. Studier visar också att skolor och 

förskolor har bristande kvaliteter för lek och utevistelse. Boverket har 

analyserat olika alternativ med ansatsen om att säkerställa barns rätt till en 

bra utemiljö vid fritidshem, skola och förskola. Resultatet av Boverkets 

analys visar att det mest effektiva skulle vara att ta fram bindande regler 

för friytor. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot KS beslut att 

tillstyrka att Umeå kommun avger yttrandet, särskilt med anmärkning för 

följande formulering; ”Umeå kommun avstyrker dock Boverkets önskemål 

om ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och 
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utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig 

verksamhet.” Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill i stället att Umeå 

kommun tillstyrker Boverkets önskemål om ett utökat bemyndigande att 

meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, 

fritidshem och annan jämförbar verksamhet. 

 

Beslutet ska skickas till 

Finansdepartementet, fi.remissvar@regeringskansliet.se, med kopia till 

fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/01561 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.   

 

 

 

  

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:fi.sba.spn@regeringskansliet.se
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§ 135 
Diarienr: KS-2021/00170 

Finans- och kraftrapport april 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport april 2021. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport april 2021 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

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

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson, Umeå kommunföretag  
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§ 136 
Diarienr: KS000087/2008 

Förlängning av giltighetstid för åtgärdsprogram för 

renare luft 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna att åtgärdsprogrammet för renare luft och de åtgärder som 

ingår där ska fortsätta att gälla till dess ett nytt åtgärdsprogram har 

fastställts.  

Ärendebeskrivning 

Ett åtgärdsprogram ska omprövas om det finns behov, men minst vart 

sjätte år. I år är åtgärdsprogrammet inne på det sjätte året vilket innebär 

att programmet behöver omprövas enligt Miljöbalken. 

 

Åtgärdsprogrammet beslutades av Kommunfullmäktige den 25 maj 2015 

och fastställdes av Länsstyrelsen den 7 oktober 2015. Formellt sett skulle 

åtgärdsprogrammet egentligen ha omprövats tidigare (5 kap 9 § MB: ”…ska 

omprövas vid behov”) eftersom miljökvalitetsnormen (MKN) har 

överskridits årligen under de senaste åren.  

 

Naturvårdsverkets rekommendation i det här läget är att ta ett formellt 

beslut om att åtgärdsprogrammet och de åtgärder som ingår där ska 

fortsätta att gälla till dess ett nytt åtgärdsprogram har fastställts, och under 

tiden arbeta vidare på ett nytt åtgärdsprogram och ha som ambition att 

fastställa det så snart som möjligt. 

Beslutsunderlag 

Åtgärdsprogram för renare luft 

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff, miljöstrateg, Övergripande planering 
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Planeringsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Larsson (C) - att beslutet om förlängning fastställs av 

kommunfullmäktige 

 

Mikael Berglund (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag att 

kommunstyrelsen beslutar om förlängning 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till Mattias Larssons yrkande. 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att kommunstyrelsen 

fattar beslut om förlängning. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Vid ärendets handläggning informerar ordförande om att ärendet måste 

beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens 

förslag och överlämnar till kommunfullmäktige att besluta om förlängning 

av åtgärdsprogrammet. 

Beslutet ska skickas till 
Katharina Radloff, Övergripande planering   
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§ 137 
Diarienr: KS-2021/00033 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 

juni 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

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

kommunstyrelse och nämnder att fatta beslut om i vilken utsträckning 

delegationsbeslut fattade med delegation från kommunstyrelse respektive 

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

samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2021-05-25 – 2021-06-01 

Delegationsbeslut i mark- och fastighetsärenden 2021-05-01 – 2021-05-31 

Delegationsbeslut i personal- och organisationsärenden 2021-04-15 – 

2021-05-14 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet med bilaga ska skickas till 
Annelie Holmlund, utbildningsförvaltningen 

Kerstin D Persson, SLK Personal 
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§ 138 
Diarienr: KS-2021/00034 

Anmälningsärenden juni 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Protokoll 

2021-04-15 Beredningen för regional utveckling – Region Västerbotten 
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§ 139 
Diarienr: KS-2021/00193 

Budget 2022 och plan 2023-2025, mål och direktiv 

till nämnderna samt investeringsplan 2022-2025 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa skattesatsen år 2022 till 22,80  

 

att fastställa kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2022–2025  

 

att fastställa uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning  

 

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2022 och 

plan 2023–2025 för respektive styrelse eller nämnd  

 

att fastställa investeringsbudget för 2022 och investeringsplan för 2023–

2025  

 

att för löneökningar 2022 avsätta 2,45 % vilka fördelas per nämnd  

 

att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om 

omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster 

  

att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av 

budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att 

förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget  

 

att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra 

tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade 

förutsättningar  

 

att fastställa mark- och exploateringsplan 2022–2025 enligt bilaga 3.  
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Reservation 

Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD), Bore Sköld (V), Björn Kjellsson (L) 

och Christina Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

budgetförslag. 

Ärendebeskrivning 

Vid näringslivs- och arbetsutskottets sammanträde 2021-05-25 presenterar 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt gemensamma budgetförslag och 

vid utskottets sammanträde 2021-06-01 lägger Moderaterna, Centerpartiet 

och Vänsterpartiet fram sina respektive budgetförslag.  

 

Beslutsunderlag  
Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag:  

• Planeringsförutsättningar 2022 och plan 2023-2025  

• Bilaga 1. Uppdrag från planeringsförutsättningar 2021  

• Bilaga 2. Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025  

• Bilaga 3. Mark- och exploateringsplan 2022-2025  

• Bilaga 4. Mark- och exploateringsplanens påverkan på kassaflödet 

Moderaternas budgetförslag 

Centerpartiets budgetförslag 

Vänsterpartiets budgetförslag 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Janet Ågren (S) – Bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

budgetförslag. 

Anders Ågren (M) – Bifall till Moderaternas budgetförslag. 

Mattias Larsson (C) – Bifall till Centerpartiets budgetförslag. 

Bore Sköld (V) – Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 

 

Särskilt uttalande 

Björn Kjellsson (L) – Liberalerna lägger sitt budgetförslag på 

kommunstyrelsens möte.  

 
Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag 

mot Moderaternas budgetförslag mot Centerpartiets budgetförslag mot 
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Vänsterpartiets budgetförslag och finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

budgetförslag. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för egna budgetförslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

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

socialdemokraternas och miljöpartiets budgetförslag 

Anders Ågren (M) – bifall till moderaternas budgetförslag 

Veronica Kerr (KD) – bifall till kristdemokraternas budgetförslag 

Bore Sköld (V) – bifall till vänsterpartiets budgetförslag 

Björn Kjellsson (L) - bifall till liberalernas budgetförslag 

Mattias Larsson (C) - bifall till centerpartiets budgetförslag 

Christina Sjödin (SD) - bifall till sverigedemokraternas budgetförslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer socialdemokraternas och miljöpartiets budgetförslag 

mot moderaternas budgetförslag mot kristdemokraternas budgetförslag 

mot vänsterpartiets budgetförslag mot liberalernas budgetförslag mot 

centerpartiets budgetförslag mot sverigedemokraternas budget förslag.  

 

Kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas och miljöpartiets 

budgetförslag. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD), Bore Sköld (V), Björn Kjellsson (L) 

och Christina Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

budgetförslag. 

 

Beslutet ska skickas till  

Nämnderna 
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§ 140 

Diarienr: KS-2021/00558 

Sammanträdestider 2022: Kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och näringslivs- och 

arbetsutskottet 

Förlag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2022, måndagar kl. 9 följande datum: 

 

31 januari 

28 februari 

28 mars 

25 april 

30 maj 

20 juni 

29 augusti 

26 september 

31 oktober * 

28 november ** 

19 december 

*nya kommunfullmäktige efter valet 

**KF väljer KS och nämnder 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2022, tisdagar kl. 15 följande datum: 

 

18 januari 

15 februari 

15 mars 

12 april 

17 maj 
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7 juni 

16 augusti 

13 september 

18, 24* oktober 

15, 29** november  

6 december 
*extra maa delårsbokslut 

**val av kommunstyrelsens utskott 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2022, tisdagar kl. 13.15 följande 

datum: 

 

11, 19, 25 januari 

8, 22 februari 

1, 16, 22 mars 

5, 26 april 

10, 24, 31 maj 

14 juni 

9, 23 augusti 

6, 20 september 

11, 24*, 25 oktober 

8, 22 november 

13 december 

*extra maa delårsbokslut kl. 14.45 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 

 

att fastställa datum för företagsbesök enligt följande: 

 

19 januari 

16 mars 

18 maj 

17 augusti 

19 oktober 
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7 december 

 

att fastställa datum för företagarråd enligt följande: 

16 februari 

13 april 

14 september 

16 november 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2022 har tagits fram och redovisas i 

bilaga. Som grund gäller att kommunfullmäktige sammanträder på 

måndagar och att kommunstyrelsen och dess utskott sammanträder på 

tisdagar. Respektive instans beslutar om sina egna sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Kalender 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Anna Holmstedt 

Dan Gideonsson 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 

Kommunikation   
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§ 141 
Diarienr: KS-2021/00238 

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige 

för perioden januari-april 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

att godkänna kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under 

perioden januari-april 2021.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen 

årligen ska upprätta en förenklad rapport för perioden januari-april, ett 

delårsbokslut för perioden jan-augusti och ett årsbokslut och överlämna 

dessa till kommunfullmäktige. Den bakomliggande orsaken till att denna 

rapport är av förenklad karaktär är förändringar i lagstiftningen som 

medfört kraftigt höjda krav på omfattning, innehåll och utformning av 

kommunala delårsbokslut.  

 

Den rapport som nu föreligger för hantering fokuserar därför i huvudsak på 

väsentliga ekonomi- och personalförhållanden. Den förenklade rapporten 

innefattar inte uppföljning av mål och uppdrag och inte heller någon 

sammanställd redovisning (koncernredovisning) för kommunkoncernen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden 

januari–april 2021 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Birgitta Forsberg 

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

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi 
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§ 142 
Diarienr: KS-2020/00433 

Motion 10/2020: Umeå, försökskommun för 

rösträtt vid 16 år; Ulrika Edman (V) och Nils Seye 

Larsen (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 10/2020: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år i 

enlighet med valnämndens yttrande. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Nils Seye Larsen (MP) reserverar sig till förmån för eget 

förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2020 yrkar 

Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen (MP): 

• att Umeå kommun ansöker om att i en nationell försöksverksamhet 

sänka rösträttsåldern i kommunalvalet år 2022 och/eller 2026 till 16 

år förutsatt att Demokratiutredningens förslag röstas igenom i 

riksdagen 

• att stadsdirektören ges i uppdrag att se till att en sådan ansökan 

fullföljs. 

 

Valnämnden och jämställdhetsutskottet har avgett yttranden på motionen 

och föreslår avslag till motionen. 

 

Valnämndens yttrande 

Valnämndens uppdrag är att fullgöra de uppgifter som ankommer på 

valnämnd samt ansvara för genomförande av val eller folkomröstning.  

Umeå kommun har en ung befolkning och anser att de unga ska vara med 

och påverka. Det gäller att hitta former för det så att arbetet kan bedrivas 

med kontinuitet och ha ett representativt deltagande. 



Sida 40 av 57 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-08 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Kommunen lämnade ett yttrade över 2014 års Demokratiutredning ”Låt 

fler forma framtiden” (SOU 2016:5). När det gäller utredningens förslag om 

försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år skulle det enligt 

utredningen vara upp till varje kommun att ansöka om detta. Umeå 

kommun hade i sitt yttrande ingenting att invända mot det. 

 

För valnämndens del skulle en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder 

till 16 år innebära att antalet väljare till kommunvalet 2022 skulle öka med 

ungefär 2800 personer. I några valdistrikt skulle i så fall antalet 

röstberättigade öka så pass mycket att delad röstlängd skulle vara befogad. 

Uppskattningsvis skulle ytterligare tre till fem valdistrikt behöva två 

arbetslag för att hantera det ökade antalet väljare. 

 
Kostnadsökningen för detta beräknas till mellan cirka 270000 – 450000 

kronor i form av arvoden till röstmottagare. Riksdagen har ännu inte tagit 

ställning till Demokratiutredningens förslag. Så länge det inte finns något 

ställningstagande från riksdagen i sakfrågan om försöksverksamhet kring 

sänkt rösträttsålder i kommunalvalet bör inte heller kommunen ta ställning 

till att ansöka om att få vara försökskommun för detta. 

Beslutsunderlag 

Motion 10/2020: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år 

Valnämndens yttrande på motion 10/2020: Umeå, försökskommun för 

rösträtt vid 16 år 

JUSK yttrande - Motion 10/2020: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 

år 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

Tordleif Hansson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om att bifalla 

motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Nils Seye Larsen (MP) och Bore Sköld (V) – bifall till motionen  

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

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

 

Reservation 

Nils Seye Larsen (MP) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag att bifalla motionen. 

 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Valnämnden   
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§ 143 
Diarienr: KS-2020/00766 

Motion 29/2020: Avskaffa elsaneringsbidragen; 

Björn Kjellsson (L) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 29/2020: Avskaffa elsaneringsbidragen enligt 

byggnadsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i oktober 2020 yrkar Björn Kjellsson 

(L) att Umeå kommun upphör med utbetalningar av elsaneringsbidrag. 

 

Byggnadsnämnden har 2021-02-17 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen med följande skäl: Byggnadsnämnden 

har i januari 2021 tagit del av en aktuell uppföljning av stödet för 

elsanering. Den visade att de som tagit del av stödet har haft stor nytta av 

åtgärderna. Även om omfattningen är liten så finns i nuläget ingen ny 

information eller forskning som motiverar att stödet avvecklas. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 42. 

Motionen. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Björn Kjellsson (L) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Mattias Larsson (C) och Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Reservation 

Björn Kjellsson (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Björn Kjellsson (L), Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) – bifall till 

motionen 

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

arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Byggnadsnämnden   
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§ 144 
Diarienr: KS-2021/00406 

Motion 11/2021: Utmana bosättningslagen, minska 

antalet migranter; Maria Nilsson och Petter Nilsson 

(SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 11/2021: Utmana bosättningslagen, minska antalet 

migranter. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-04-26 yrkar Maria Nilsson och 

Petter Nilsson (SD): 

att Umeå kommun aktivt motsätter sig bosättningslagen.  

 

att Umeå kommun mottar det minsta möjliga antal anvisade flyktingar. 

 

Partiet har i motionen ifrågasatt hur riksdagen genom denna lagstiftning 

har påverkat det grundlagsstadgade kommunala självstyret. Enligt 

grundlagen är det endast genom lagstiftning som riksdagen kan ålägga 

kommunen uppgifter vilket sker i ett otal olika fall så även i denna fråga. 

Kommunerna har liksom vilken medborgare som helst att följa lagen, vill 

man få tillstånd en ändring i lagstiftningen måste frågan upp på 

regeringens och riksdagens bord. 

 

En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för 

bosättning i kommunen. Länsstyrelsen fastställer årligen fördelningen av 

de flyktingar som anvisats till länet till kommunerna, enligt förordning 
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(2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. I 

beslutet finns ingen övre eller nedre gräns utan är ett fixerat tal. 

 

Umeå kommun har inte för avsikt att begå lagbrott på det sätt 

Sverigedemokraterna föreslår.  

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Christina Sjödin (SD) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C) och Nils Seye Larsen (MP) – bifall till 

näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna  
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§ 145 
Diarienr: KS-2021/00508 

Inbetalning av kapitalinsats för täckande av 

solvenskapital i Svenska Kommun Försäkrings AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna inbetalning av kapitalinsats motsvarande 13 857 717 kronor 

för täckande av solvenskapitalkrav i Svenska Kommun Försäkrings AB. 

Ärendebeskrivning 

Svenska Kommun Försäkrings AB:s (SKFAB) försäkringslösningar syftar till 

att skydda aktieägarna Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, 

Trondheim, Helsingborg, Örnsköldsvik och Umeå kommuners tillgångar och 

verksamheter. Försäkringslösningar finns inom egendom, ansvar, 

förmögenhetsbrott, kollektiv olycksfall och VD/styrelseansvarsförsäkring i 

kommunala bolag. Bolaget startade med Gävle kommun och Sundsvalls 

kommun där vardera parten haft 50 procent av aktiefördelningen. 

Tillkommande delägarkommuner har därefter inträtt i bolaget med önskad 

aktietilldelning. 

 

Under 2020 uppdaterades aktieägaravtal och bolagsordning i enlighet med 

ökade solvenskapitalkrav inom försäkringsbranschen (KS-2019/00704). 

Med solvens menas att försäkringsbolaget har tillräckligt med tillgångar att 

ersätta sina försäkringstagare vid ett försäkringsfall. Det nya 

aktieägaravtalet beskriver hur solvenskapitalkravet ska tillämpas samt  

hur in- respektive utträde ur SKFAB ska ske. Vidare ska fördelningen av 

aktier i SKFAB spegla hur delägarna för in och bär risk i bolaget samt 

säkerställa att delägande kommun även är försäkringstagare avseende 

kommunförsäkring. 

 

Det nya aktieägaravtalet trädde i kraft den 1 januari 2021 och enligt 

bestämmelserna i det nya aktieägaravtalet ska varje delägare bära sin 

andel av kapitalkravet motsvarande sin andel av bolagets aktier. Om 

delägarens solvenskapital underskrider dennes andel av 
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solvenskapitalkravet är delägare skyldig att tillföra bolaget kapital 

motsvarande skillnaden. Vidare ska aktiefördelningen mellan delägarna 

motsvara omfattningen av deras kommunförsäkring.  

 

Med denna fördelningsgrund utifrån solvenskapitalkravet i SKFAB per 

2020-12-31 behöver nio aktieägare, alla utom Gävle kommun, teckna 

ytterligare aktier för att få en aktieandel som motsvarar aktieägaravtalets 

bestämmelser. Ökningen av aktier har SKFAB:s styrelse beslutat ska ske 

genom nyemission av aktier. Aktierna tecknas till kvotvärdet 1000 kronor. 

Umeå kommun behöver nyemittera 8420 aktier vilket motsvarar 8 420 000 

kronor. 

 

Utöver nyemissionen behöver tre kommuner, varav Umeå kommun är en, 

tillskjuta ytterligare kapital genom så kallat ovillkorat aktieägartillskott för 

att uppnå ett solvenskapital som motsvarar deras andel av bolagets 

solvenskapitalkrav. Det ovillkorade aktieägartillskottet för Umeå kommun 

motsvarar 5 437 717 kronor. Tillsammans med nyemitterade aktier föreslås 

Umeå kommun tillskjuta kapital motsvarande 13 857 717 kr i SKFAB. 

Kapitaltillskottet sker genom en likvidbetalning samt en motsvarande 

ökning av tillgångar i balansräkningen vilket innebär att transaktionen inte 

har någon resultatpåverkan.  

Beslutsunderlag 

Solvenskapitalkrav fördelat 

Implementering av Svenska Kommun Försäkrings AB:s nya aktieägaravtal 

Information om nyemission i SKFAB – Umeå kommun 

Beredningsansvariga 

Henrik Olofsson, controller 

Urban Blomdahl, budgetchef 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottet förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Svenska Kommun Försäkrings AB 

   
 

 

 

  



Sida 49 av 57 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-08 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 146 
Diarienr: KS-2016/00175 

Antagande: Fördjupad översiktsplan för Sävar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta fördjupad översiktsplan för Sävar  

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslutade i mars 

2016 om mål och avgränsning för en ny Fördjupad översiktsplan för Sävar. 

Inriktningen är att planen med utgångspunkt i ett stationsläge för 

Norrbotniabanan ska möjliggöra attraktiva boendemiljöer och en fortsatt 

utveckling av näringslivet i Sävar. I linje med kommunens övergripande mål 

ska detta ske genom en hållbar tillväxt med visionen om 6 000 nya boende 

i Sävar 2050. 

 

Planarbetet har bedrivits av en projektgrupp med tjänstepersoner från 

Övergripande planering och Mark och exploatering samt med hjälp av en 

expertstödsgrupp med tjänstepersoner från Detaljplanering, Gator och 

parker, Inab, Miljö- och hälsoskydd, Fastighet och Övergripande planering 

(jämställdhet). 

 

Medborgardialog har hållits med boende i Sävar och med förenings- och 

näringslivet i Sävar vid ett antal tillfällen sedan planarbete inleddes. Dialog 

har också förts med berörda verksamheter och bolag i Umeå kommun samt 

med Länsstyrelsen, Trafikverket och andra berörda myndigheter och 

organisationer. 

 

Ett första samråd genomfördes under maj-september 2018, där ett stort 

antal synpunkter inkom (ca 100 st). Dessa synpunkter tillsammans med 

förändrade förutsättningar och ny information kring linjesträckning av 

Norrbotniabanan innebär relativt stora förändringar av planförslaget efter 
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det första samrådet. Därför genomfördes ett andra samråd under april-juni 

2020, där 44 yttranden inkom (varav 24 från privatpersoner). 

 

Mellan december 2020 och mars 2021 har planförslaget varit tillgängligt för 

utställning. Denna gång har 24 yttranden inkommit (varav 6 från 

privatpersoner). Inkomna synpunkter har renderat i följande ändringar i 

planförslaget. 

• I plankartan har Illustration över möjlig dragning av industrispår 

uppdaterats. 

• Plankartan har ändrats så att hela Pålböletomten 8:1 och även 

fastighet 15:23 inkluderas inom område V1. 

• Föreslagen lösning för trafikförsörjning av tillkommande bebyggelse 

söder om E4 har förtydligats, där en koppling mellan Granvägen och 

Ivarsbodavägen, söder om befintlig bebyggelse förordas. 

• Planhandlingen har kompletterats med jordartskarta samt en 

översiktlig beskrivning av de geologiska förhållandena inom 

planområdet. 

• Riktlinje om att eventuell utveckling inom område U1 behöver följa 

skyddsföreskrifter för vattentäkt har lagts till i planhandlingen. 

• Riktlinje för område B5 har kompletterats så att det framgår att 

även hänsyn till risken för farligt gods behöver beaktas. 

• Riktlinje om att tillkommande bebyggelse inom område B1 kan 

komma att omfattas av krav på kompletterande 

brandskyddsåtgärder har lagts till i planhandlingen. 

 

Därutöver har mindre, redaktionella justeringar gjorts. 

 

Sammanfattning av planförslaget:  

Sävar kan erbjuda ett rekreationsnära boende i ett samhälle med god 

service, fungerande kommunikationer och starkt förenings- och näringsliv. 

Med föreslagen utveckling ges fler möjlighet att bosätta sig i Sävar 

samtidigt som identiteten som centralort med fokus på natur, rekreation 

och kulturhistoria bibehålls.  

 

Sävars nya resecentrum föreslås få en central lokalisering med en E4-nära 

dragning av Norrbotniabanan. En sådan lokalisering innebär det största 

resandeunderlaget både idag och i framtiden där majoriteten av boende 
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och verksamma i Sävar kan nå stationen inom 1-2 km. Resecentrum ska 

vara en trygg och trivsam plats där boende och besökande gärna vistas. 

Olika typer av service samlokaliseras med fördel med resecentrum.  

Det är eftersträvansvärt att tillkommande bebyggelse har högre täthet än 

dagens Sävar, för att möta behovet av lägenheter samt möjliggöra för 

hållbart resande och hushålla med mark. Den största delen av den framtida 

bebyggelsen planeras söder om järnväg och E4, där det även är lämpligt att 

placera en ny grundskola.  

 
Krutbrånet är området för senaste slaget på svensk mark, 1809, där 

förslaget är att detta område bör utredas vidare för att möjliggöra 

utveckling samtidigt som de stora kulturhistoriska värdena synliggörs och 

värnas. 

 

Ett större område för verksamhetsmark avsätts i ett trafiknära läge väster 

om Sävar i närheten av den västra trafikplatsen längs väg E4. Ett norra 

verksamhetsområde innehållandes bland annat Sävar såg får möjlighet att 

växa norrut, och skogsforskningsinstitutet Skogforsks verksamhet bekräftas 

i Sävars södra delar.  

Natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden är viktiga aspekter för en 

attraktiv livsmiljö i Sävar. Sävarån med omgivning är i sammanhanget 

central och föreslås utvecklas som grön korridor och område för rekreation 

och friluftsliv med hänsyn till befintliga värden. Även Sävaråns biflöden 

Öxbäcken och Pålböleån föreslås utvecklas som gröna kopplingar. 

Odlingslandskapet Pålböleområdet liksom det norra idrottsområdet 

föreslås utvecklas som viktiga delar av Sävars framtida grönstruktur, där 

idrottsområdet även har funktion som mötesplats. 

Beslutsunderlag 

Fördjupad översiktsplan för Sävar – utställningshandling inkl plankarta och 
MKB  
Utställningsutlåtande 
Samrådsredogörelse för samråd 2018  
Samrådsredogörelse för samråd 2020 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 

Beredningsansvariga 

Olle Norqvist, övergripande planering 
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Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta fördjupad översiktsplan för Sävar. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Mattias Larsson (C) – Centerpartiet yrkar på att område B1 utgår ur 

planförslaget, det handlar om skyddsvärd mark angränsande till Sävarån 

som bör bevaras, dessutom är området bullerutsatt med sitt läge nära intill 

E4 och Norrbottniabanan.  

Hans Lindberg (S) – bifall till planeringsutskottets förslag att anta 

detaljplanen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till planeringsutskottets förslag mot bifall till 

centerpartiets yrkande. Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets 

förslag. 

  

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 

Länsstyrelsen i Västerbotten 
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§ 147 
Diarienr: KS-2020/00357 

Antagande: Detaljplan för del av fastigheterna  

Kåddis 3:1 m.fl. inom Klockarbäcken i Umeå 

kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta detaljplanen för del av fastigheterna Kåddis 3:1 m.fl. inom 

Klockarbäcken i Umeå kommun. 

 

att utöka verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten till att 

omfatta hela planområdet. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 

industri samt för förlängning av Lagervägen. Därtill att inom planområdet 

möjliggöra stickspår för järnväg som ansluter till verksamheterna för att 

främja hållbara transporter. Syftet är också att skapa goda förutsättningar 

för hantering av dagvatten. 

 

Detaljplanen upprättades av Umeå kommun, Detaljplanering, 24 maj 2018. 

Ärendet tudelades därefter varpå denna detaljplan påbörjades 10 mars 

2020. Planen har varit föremål för samråd under tiden 20 april – 11 maj 

2020 samt granskning under tiden 24 februari – 26 mars 2021. 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och 

statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.   

 

Av de synpunkter som har inkommit under samråds- och granskningstiden 

har en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande upprättats av 

Umeå kommun, Detaljplanering. Av dessa framgår bl.a. att boenden 

nedströms Tvärån (Rödäng och Västerslätt) känner en oro inför ytterligare 

hårdgjorda ytor inom Tväråns avrinningsområde och hur detta kan komma 

att påverka Tvärån nedströms avseende översvämning etc. I gransknings-
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utlåtandet redogörs att kommunen startat en övergripande 

dagvattenutredning som omfattar hela Tväråns avrinningsområde, 

inklusive Klockarbäcken och dess tänkta utveckling, i syfte att undersöka 

detta ur ett helhetsperspektiv. Bedömningen är att utredningen lämpligast 

görs inom denna övergripande form och inte inom ramen för den enskilda 

detaljplanen. Andra synpunkter som inkommit rör bland annat flytten av 

befintlig skjutbana och att man anser att kommunen borde stå för samtliga 

kostnader i samband med denna. Under samrådet inkom även 

Länsstyrelsen med synpunkter på redovisning avseende bland annat 

förorening, farligt gods och MKN luft, vilka har tillgodosetts i 

granskningsförslaget. 

 

Antagande av detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige med 

anledning av att verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 

utökas till att omfatta hela planområdet samt att planen handlagts med 

utökat förfarande. Utökat förfarande tillämpas dels då planförslaget inte är 

förenligt med översiktsplanen avseende möjligheten att ianspråkta ett i 

översiktsplanen utpekat vägreservat, dels då detaljplanen kan antas 

medför betydande miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande  

Samrådsredogörelse 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Dagvattenutredning 

Miljöteknisk markundersökning 

Rapport arkeologi 2018 

Rapport arkeologi 2020 

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Daniel Lindström, övergripande planering 
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Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen och att utöka 

verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets förslag. 

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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§ 148 
Diarienr: KS-2021/00583 

Ändring av bolagsordning samt konsortialavtal för 

Nolia AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa ny lydelse av bolagsordning för Nolia AB 

 

att godkänna ny lydelse av konsortialavtal mellan Umeå kommunföretag 

och Piteå kommunföretag 

Ärendebeskrivning 

De ändringar som gjorts i de två dokumenten föranleds i första hand av att 

Skellefteå kommun inte längre är aktieägare. I bolagsordningen har vissa 

lagkrav tillgodosetts genom införandet av tillämpliga kommunalrättsliga 

principer samt en justering av hembudsklausulen för att uppfylla lagens 

krav.  I övrigt består ändringarna av förtydliganden samt är av redaktionell 

karaktär.  

 

Ändringarna i konsortialavtalet beror även där i första hand på att antalet 

aktieägare har ändrats. Aktiekapitalet har justerats enligt beslut i 

kommunfullmäktige, bolaget skall också följa riktlinjerna för Umeå 

kommunkoncerns finansiella verksamhet, vilket är en förutsättning för att 

nyttja internbanken. Även här har hembudsklausulen justerats enligt ovan 

samt förtydligande av förköpsförbehåll. I övrigt är ändringarna av 

redaktionell karaktär och innebär inte någon ändring i sak. 

 

I bifogade dokument finns ändringarna markerade. 

Beslutsunderlag 

Ny version bolagsordning Nolia AB 

Konsortialavtal Nolia AB 
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Beredningsansvariga 
Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag  

Emma Angerbjörn, jurist Umeå kommunföretag 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag  

Nolia AB 

 

   
 

 

 


