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Introduktion 

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti för ekologisk hållbarhet. Det är utifrån 

dessa värderingar vi engagerar oss i en strävan för rättvis fördelning, jämställdhet, ren miljö och 

luft. 

 

Kommunvalet 2010 var en framgång för Vänsterpartiet. Vi fick ytterligare ett mandat i 

kommunfullmäktige och efter förhandlingarna med socialdemokraterna nåddes en politisk 

överenskommelse om fördelning av poster i nämnder och utskott och politiska prioriteringar. 

 

Under 2012 har kommungruppen prioriterat tre olika politikområden: miljö- och stadsplanering, 

vinst i välfärden och arbetsförhållanden/rätt till heltid. Kommungruppen har tillsammans med andra 

medlemmar i partiföreningen drivit kampanjer och annan utåtriktad verksamhet för att föra fram 

Vänsterpartiets politik. Kommungruppen har också prioriterat frågorna i det vardagliga 

parlamentariska arbetet. 

 

Kommungruppens rapporter från nämnder, utskott och 

styrelser 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Tamara Spiric (ledamot) 

Lasse Jacobson (ersättare) 

 

Det pågår en omfattande omorganisation av kommunens administration, som har pågått länge, och 

som vi hoppas kommer att landa under 2013. Omorganiseringen ser ut att ge goda resultat när det 

gäller att effektivisera och samordna kommunens administrativa enheter. Effektiviseringen beräknas 

frigöra cirka10 miljoner kronor i kommunstyrelsens budget. 

 

När det gäller kommunens ekonomi har det under 2012 gått sämre än prognostiserat. Detta beror 

främst på att det varit mindre inflyttning och mindre intäkter från kraftproduktionen än förväntat. 

2012 års bokslut gav trots detta ett resultat på 111 miljoner kronor, tack vare en återbetalning av 

försäkringspengar från AFA på 92 miljoner kronor. Efter påtryckningar från Vänsterpartiet 

beslutades att överskottet skulle fördelas enligt följande: 

 

25 mnkr till förbättrade arbetsförhållanden inom äldreomsorgen under 2013 och 2014 

50 mnkr för underhåll av fastigheter under 2013-2015 

22,3 mnkr till skolnämnderna för lärarlöner under 2012-2013 

13 mnkr för snöröjning/takskottning under 2013 

 

Generellt kan vi vara stolta över att äldreomsorgen är fullt ut finansierad, att lärarnas 

framförhandlade lönehöjning är fullt ut finansierad och att skolan är fullt ut finansierad. 

 

När det gäller budgeten för 2013 som togs i juni 2012 får för- och grundskolan och socialtjänsten de 

största resurstillskotten, men tillskotten är mindre än 2012. Skattesatsen ligger kvar på 22,60 kronor 

per hundralapp. Totalt får kommunens nämnder och verksamheter ökade resurser med 68,5 miljoner 



 

kronor 2013, en åtstramning jämfört med 2012. Budgetsiffrorna är i stort sett desamma för 2014 

och 2015, men då tillkommer bland annat driftskostnader för Kulturväven och Kvinnohistoriskt 

museum och för 2015 det nya badhuset samt något ökade resurser till kollektivtrafiken. Kommunen 

har en total budget på cirka 5,6 miljarder kronor 2013. 

 

Kommunen fortsätter att investera i hög takt, men den åtstramade budgeten påverkar också en del 

planerade investeringar. Bland annat skjuts den planerade cykelbron mellan Lundåkern och 

Bölesholmarna och fotbollshallen på Dragonen två år framåt i tiden. Andra investeringar som också 

skjuts upp är Gymnastikens hus och aktivitets-/föreningshus i Sävar och Hörnefors.  

 

 

För- och grundskolenämnden 

 

Tamara Spiric (2:e vice ordförande) 

Andreas Nyberg (ersättare) 

 

Under året har det hänt en hel del positiva saker, men mycket tid har också gått åt för att hantera 

bristande resurser och en omfattande omorganisering. Både skolchefen och ekonomichefen har t.ex. 

byts ut. Samarbetet med de andra partierna i nämnden har fungerat bra. Nämnden jobbar utifrån 

principen att vi måste ha en sammanhållen skola där barn ska mötas över socioekonomiska och 

etniska gränser. Vidare ska skolan vara helt avgiftsfri, och resurserna ska fördelas utifrån olika 

behov och med tanke på just jämlikhet och socioekonomiska faktorer. Dessa principer genomsyrar 

all verksamhet i nämnden, vilket ur vänstersynpunkt naturligtvis känns väldigt bra. 

 

Sociala investeringar 

Mycket av arbetet med sociala investeringar har berört nämnden, då skolan stått i centrum för 

satsningarna. Detta eftersom skolan är barnens viktigaste kontaktyta med samhället. Generellt sett 

har satsningarna syftat på att få till ett bättre samarbete mellan skola, familjer och socialtjänst för att 

få barn som inte går till skolan att komma tillbaka och att se barn som finns i riskzonen och arbeta 

proaktivt för att förebygga problem. Vi har fått till stånd omfattande förstärkningar inom de 

prioriterade områdena hälsa, lärande och trygghet, och ett fokus på tidiga insatser för att hindra barn 

och unga från att hamna utanför skolan och gemenskapen. De sociala investeringarna är ett 

komplement till den ordinarie verksamheten. Insatser av förebyggande karaktär och som innebär att 

man tidigt ger rätt stöd till barn och unga har varit särskilt prioriterade. Vi har också prioriterat att 

stärka skolans förebyggande insatser ute i stadsdelarna, dvs. nära barnen. Exempel på projekt som 

finansierats är projektet ”Hälsa, Lärande och Trygghet”, som har som syfte att med fokus på elevers 

lärande förebygga skolmisslyckanden och skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever når 

målen i skolan. 

 

Musikskolan 

Nämnden har tagit över den kommunala musikskolan, och vi har varit pådrivande för att fler barn ur 

alla samhällsskikt ska söka sig till Musikskolan. 

 

Förskolan 

Vi har uppnått målet om 15 barn i genomsnitt per avdelning i Umeå kommuns förskolor, med 

medel från de sociala investeringarna för 2013 och 2014. Det har varit viktigt för oss att säkerställa 

att Umeås förskolor håller en hög kvalitet, och just storleken på barngrupperna spelar en viktig roll 

för kvaliteten. Eftersom vi länge har sett ett ständigt ökande antal elever i förskolan, har vi även 



 

jobbat hårt för att säkerställa att all byggande av förskolor kommer igång i god tid, så att vi får plats 

med alla barn på ett bra sätt. 

 

Skolan 

Vi har fortsatt jobba för hög lärartäthet i grundskolan. 

 

Fritids 

Vi har fått upp Fritidsverksamheten på dagordningen och verkat för att det ska vara en högkvalitativ 

verksamhet som barnen vill delta i. Vänsterpartiet har stått för att det ska vara attraktivt och 

intressant för barnen att stanna kvar även efter de första årskurserna. Det här arbetet har gett bra 

resultat, eftersom vi kan se att fler av de större barnen nu väljer att fortsätta på Fritids, vilket är 

glädjande. 

 

Socialnämnden 

 

Annika Herrström (2:e vice ordförande 2012-01-01 -2012-08- 26) 

Åsa Bäckström (2:e vice ordförande 2012-08-27 – för närvarande) 

Jonas Karlberg (ledamot) 

Erik Ferry (ersättare) 

Signe Svallfors (ersättare från 2012-11-12) 

 

Socialnämndens verksamhet 

Socialnämnden ansvarar för utredningar, bedömningar och beslut som rör enskilda inom områdena 

äldreomsorg, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, familjeomsorg, familjerätt, 

vuxenomsorg (bland annat missbruk) och försörjningsstöd. Umeå socialtjänst är det 

verksamhetsområde som får i uppdrag av socialnämnden att genomföra nämndens beslut. 

 

Budget 2012, tkr    Personal 3 260 

Kostnader 2 102 175   antal årsarbetare 

Intäkter 367 928    varav kvinnor 80 % 

 

Nettokostnader 1 734 247 tkr – beräknat överskott 15 000 tkr pga. uteblivna investeringar i 

försenade boenden, vilka ska genomföras år 2013. Socialnämnden har brottats med stora underskott 

i IFO (Individ och Familjeomsorgen, det man i dagligt tal menar när man säger "socialen") under 

flera år, men har överlag en stark budget. 

 

Socialnämnden är Umeå kommuns största och mest omfattande nämnd med avseende på uppdrag 

och storlek på budget. Umeå kommuns totala budget är 5 470 878  tkr vilket gör att Socialnämndens 

budget utgör en tredjedel av kommunens totala budget. Nämnden har tretton ordinarie ledamöter. 

Vänsterpartiet har två ordinarie ledamöter (2:e vice ordförande samt en ordinarie ledamot) samt två 

ersättare. Socialdemokraterna har fem ordinarie ledamöter varav ordförandeposten innehas av Eva 

Andersson (S). Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är därmed i majoritet i nämnden och vi har 

även då del i presidieberedningar samt Allmänna utskottet vilket bereder ärenden till 

Socialnämndens sammanträden. 

 

Samarbetet med (S) har fungerat bra under året. Vänsterpartiet har fört en tydlig och saklig 

argumentation mot vinster i välfärden och för en säkrad kvalitet i vård och omsorg. Under året har 

vi arbetat för att återta verksamhet till kommunal drift. Vid förlängning av avtal eller ny 

upphandling av verksamheter har förhandlingar inletts med Socialdemokraterna. Det är viktigt att 



 

arbeta för att återta verksamheter i egen regi då kommunen snabbare och effektivare kan åtgärda 

bristande omsorg. Socialstyrelsen har under året utifrån anmälningar om brister, i bland annat 

Marielunds äldreboende, gjort tillsynsbesök, vilket drevs av Förenade Care. I november beslutade 

därför Socialnämnden (S + V) att inte upphandla Marielunds äldreboende på nytt, då allvarliga 

brister framkom vid tillsynsbesöket, utan från och med 1 februari 2014 driva Marielunds 

äldreboende i kommunal regi. Vår linje angående Nej till vinster i välfärden kom att synas på ett 

lyckosamt vis i de regionala nyheterna i SVT 1 Västerbottensnytt samt dagstidningarna VK och VF. 

Vänsterpartiet har även haft insändare publicerade angående Nej till vinster i välfärden. 

 

Vid arbetet med Socialnämndens uppdragsplan för år 2013 yrkade Vänsterpartiet att samtliga 

verksamheter inom vård och omsorg ska implementera den av Kommunfullmäktige tagna 

jämställdhetsstrategin. Jämställdhetsstrategins övergripande mål är att Umeå kommun ska skapa 

förutsättningar för män och kvinnor att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.  

Jämställdhetsstrategin är nu införd i uppdragsplanen och kan därmed användas som ett tydligt 

verktyg för att arbeta för en verksamhet vilken kan genomsyras av ett genusmedvetet arbetssätt. För 

kommande verksamhetsår så bör uppföljning av uppdragsplanens jämställdhetsstrategi bevakas. 

 

I december 2012 togs ett mycket viktigt beslut som direkt påverkar socialnämndens ansvarsområde 

äldreomsorgen. Kommunstyrelsens arbetsutskott stöder enhälligt S- och V-majoritetens förslag. 

Enligt förslaget används 25 miljoner kronor för åtgärder inom äldreomsorgen med följande 

motivering:  

"Uppdraget är att söka förbättringar på de delar av arbetsförhållanden som de 

anställda upplever som särskilt problematiska med en tydlig inriktning att 

minska antalet delade turer. Ytterligare uppdrag är att använda dessa medel 

för att optimera bemanningen och på så sätt minska kostnaderna för 

visstidsvikariat. Syftet är att på sikt ställa om resurser från 

visstidsvikariatskostnader till fastanställd personal med goda arbetsvillkor."  

Att minska antalet delade turer och optimera bemanningen är en viktig arbetsmiljöfråga och en 

förbättringsprocess som är helt i linje med till den tagna jämställdhetsstrategin som Vänsterpartiet 

fick inskrivet i uppdragsplanen för Socialnämnden/socialtjänsten. 

 

Det kan ibland kännas som att det går långsamt framåt när man sitter i en nämnd, men det gäller att 

komma ihåg vad vi i Vänsterpartiet fått igenom, de stora överskotten vi kunnat fördela på 

ungdomsarbeten, sociala investeringar och avskrivningar. Vi i socialnämndsgruppen tycker att 

arbetet i nämnden gör att vi sakta men säkert tar små steg mot ett bättre och rättvisare Umeå. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Peter Möller (2:e vice ordförande) 

Caroline Täljeblad (ersättare) 

 

Efter att Vänsterpartiet drivit på för större insatser för elever i behov av stöd, genomfördes under 

året en kompetensutvecklingssatsning vid namn Pusselbiten för att stärka kunskapen om elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder. Pengarna till detta togs från Sociala investeringsfonden. 

Det nya projektet Stud!ekoll fick också finansiering via Sociala investeringsfonden, och utfallet har 

varit en succé med många besökare. 

 



 

Fler elever valde 2012 en kommunal gymnasieskola (79 %), och privatskolorna backade (till 21 %), 

denna tendens har förstärkts allt mer även i det senaste gymnasievalet 2013. Först ut att lägga ner av 

de privata skolorna är John Bauer-gymnasiet. 

 

Som Vänsterpartiet har velat beslutades att Fridhemsgymnasiet (tidigare Östra) skulle erbjuda två 

studieförberedande program hösten 2013. De program som erbjöds var 

Samhällsvetenskapsprogramet samt Ekonomiprogrammet. Dock har det varit ett mycket lågt 

söktryck till Fridhemsgymnasiet 2013. Vi ska ändå försöka starta upp Naturvetenskapsprogrammet 

på Fridhemsgymnasiet då alla som vill läsa NV inte får plats på Dragonskolan och Midgårdsskolan. 

Utvecklingen visar nu att Vänsterpartiet hade rätt att det var fel att skära ned program på Östra 

2011, hade de varit kvar hade vi haft fördel av det i nuläget. 

 

Vi lyckades i samarbete med personalen få igenom en förändring av var språkintroduktion ska 

ligga. Från och med hösten 2013 ska SI ligga på tre kommunala gymnasieskolor istället för en. 

Detta ligger i linje med vad V tidigare förespråkat för att minska segregeringen. 

 

Även detta år fick alla ungdomar som slutat ettan på gymnasiet som önskade ett sommarjobb. Detta 

med medel ur sociala investeringsfonden. 

 

I februari bestlutades tyvärr att Gymnasie- och vuxenutbildningen ska använda Lean (smal) 

produktion för att systematiskt ”förbättra” verksamheten. Detta är ett arbetssätt som ursprungligen 

kommer från den japanska bilindustrin. Arbetssättet har fått spridning i stora delar av världen och 

används för att öka arbetstempot och kunna minska personalstyrkan på fabriker. De senaste åren har 

det även spridit sig till offentlig sektor. Trots våra protester genomfördes detta i GVN. 

 

Under höstterminen genomfördes en kampanj på de kommunala gymnasieskolorna som hette ”Håll 

inte käften!”. Eleverna informerades där om sina rättigheter, om elevdemokrati och hur man kan 

påverka kommunen. Vi har även fått igenom att statistiken vi för inom förvaltningen ska vara 

könsuppdelad. 

  

 

Tekniska nämnden 

 

Lasse Jacobson (ordförande)  

Yvette Constantin (ersättare) 

 

Tekniska nämnden har elva ledamöter. Nämnden har ett stort och brett ansvarsområde och är 

ekonomiskt sett den tredje största nämnden. Man hamnar på Tekniska nämndens ansvarområde när 

man lämnar sin bostad och kommer ut i det offentliga rummet på gång och cykelbana, gata eller 

park, går in i någon av kommunens skolor, äldreboenden och andra byggnader, använder sig av 

kommunens IT eller telefoni mm.  

 

Vi verkar för en bättre medborgardialog och delaktighet. Vi har ihärdigt arbetat för att rensa ut 

begreppet ”kund” från verksamheternas vokabulär och tankevärld. Vi lyfter istället 

kommunmedlemmen, medborgaren och brukaren som alla har samma rätt till både demokratiskt 

inflytande och insyn och att få behov tillgodosedda oavsett plånbokens tjocklek. 

 

I TN har (v) främst drivit på för prioritering av gång- och cykelvägar (GC) samt att särskilt satsa på 

trygga GC-vägar till skolan, lekmiljöer och andra viktiga platser för barn och unga. Strategin 



 

innebär att vi tidigt ska ge bra förutsättningar för en hållbar livsstil som är bra för såväl den 

enskildes hälsa som för miljön och klimatet. Ett exempel är ombyggnaden av Nygatan som kommer 

att få en separat GC väg, inleds 2013 och beräknas vara klart 2015. Vi har fått bra stöd från (s) och 

övriga nämnden i de flesta viktiga frågor. Dock ej om den försvunna arkaden på Renmarkstorget 

och de medelhavsanpassade korvvagnarna på Kungsgatan.  

 

Att Scharinska Villan även i fortsättningen ska vara kårhus för Umeå studentkår är en viktig fråga 

vi driver. På Scharinska kan nyanlända studerande möta andra unga i Umeå nere i stan såväl 

studerande vid något av universiteten i Umeå som icke studerande. Vi anser att universiteten, de 

studerande och möten mellan unga i Umeå på Scharinska är en mycket viktig utvecklingskraft för 

Umeå. 

 

Miljözon 

Miljözon för dieseldrivna lastbilar och bussar över 3,5 ton har vi drivit och Tekniska nämnden har 

nu enigt ställt sig bakom detta, och så har även Kommunstyrelsen. Vi räknar med att Miljözonen 

ska kunna träda i kraft i april eller maj 2015 efter beslut i KF våren 2013. Ett sådant beslut kommer 

att leda till att vi får en bättre luft i centrala, östra och västra staden, samt på Haga. Men även 

utanför dessa områden kommer luften att förbättras när det pga. miljözonen blir fler fordon som 

uppfyller utsläppskraven för kvävedioxid och andra skadliga ämnen.  

 

Miljömål 

Vi jobbar utifrån miljömål, som till exempel Ålborgåtagandena, som horisontella mål för alla 

verksamheter. Som exempel kan nämnas att vi beslutat att de hyrbilar som kommunens anställda 

ska använda sig av fyller höga miljökrav, och att en majoritet ska vara elbilar. 

 

Jämställdhet 

Här har vi jobbat bra, och jämställdhetsfrågorna har lyfts fram både i politiska mål och styrkort och 

i nämndens verksamheter. En konkretisering av arbetet med Gender Budgeting ska genomföras.  

I september ska vi genomföra en temanämnd för att ytterligare förbättra det konkreta 

jämställdhetsarbetet. 

 

 

Fritidsnämnden 

 

Lennart Arvidsson (ordförande) 

Per Hedqvist (ersättare) 
 

Efter valet 2010 tilldelades Vänsterpartiet ordförandeposten i fritidsnämnden. Irina Enbuska 

lämnade ordförandeuppdraget i juni 2012. Lennart Arvidsson valdes som ny ordförande efter henne. 

Av den anledningen så omfattar rapporten enbart andra halvåret. 

 

I nämnden samverkar Vänsterpartiet aktivt med Socialdemokraterna samt i de flesta fall med 

Miljöpartiet. Samarbetet mellan (s), (v) och (mp) fungerar bra i nämnden.  

 

Umeå fritid har en verksamhet som omfattar allt från drift av kommunala sportanläggningar till att 

fördela föreningsbidrag via Föreningsbyrån till Umeås föreningar. Umeå fritid har en årsbudget på 

ca 160 m kr. Dessa medel fördelas över verksamheter såsom administration, drift av anläggningar, 

föreningsstöd samt fritidsgårdsverksamhet, där huvuddelen av medlen tillfaller driften. 

 



 

Majoriteten i nämnden är överens om att i huvudsak prioritera barn- och ungdomsverksamhet. När 

det gäller anläggningar och verksamhet så vill (v) och (s) i huvudsak se satsningar i stads- och 

kommundelarna. Anledningen är att barn och ungdomar ska ha nära till sina aktiviteter. 

Genom könsuppdelad statistik försöker vi följa hur jämställda verksamheterna är och vad som 

behövs för att förbättra jämställdheten. 

 

Eftersom fritidsnämnden ansvarar för anläggningarna (idrottshallar, fotbollsplaner, skidspår och 

andra friluftsanläggningar m.m.) så riktar sig ofta föreningslivet till oss för att få stöd för just sina 

verksamheter. Ett önskemål som funnits länge är ett ”gymnastikens hus”. Gymnastik är en av de 

allra största idrotterna i Sverige. Västerbotten är ett av få län som saknar den här typen av 

anläggning. Det finns flera hundra barn och ungdomar i kö i Umeå för att få utöva gymnastik idag, 

men det finns inte tillräckligt med plats och ledare idag. Det finns naturligtvis funderingar om att 

anledningen till att gymnastikens hus inte blivit av beror på att det är en kvinnodominerad idrott. 

Andra önskemål på anläggningar som finns är bl.a. konstgräs på Tegstunet, Idrottshall på Tomtebo 

m.m. Även om (v) och (s) normalt prioriterar satsningar i statsdelarna så måste det i nuläget 

rimligtvis stå tillbaka för ett ”gymnastikens hus”. 

 

Fritidsnämnden kommer att ansvara för driften av det kommande badhuset. Det gör att vi i nämnden 

ägnar en hel del tid åt badfrågor. Badhuset kommer att innehålla ett äventyrsbad, en 50 x 25 m-

bassäng, hoppbassäng, rehab-bassäng, gym, relaxavdelning och en servering i mindre form. En av 

de viktigare frågorna rör naturligtvis driften av badet. Det nuvarande badhuset drivs i privat regi. 

Efter en del diskussioner med (s)-gruppen så är vi överens om att driva själva baddelen i kommunal 

regi. Beslut om driftsfrågorna tas preliminärt vid fritidsnämndens möte i slutet av februari.  

 

Kulturnämnden 

 

Maria Johansson (ledamot) 

Elsa Andersson Hedqvist (ersättare) 

 

Vilka frågor har varit aktuella? 

Under 2012 har Kulturnämnden bland annat behandlat frågor som rör biblioteksverksamheten, till 

exempel det nationella uppdraget som depåbibliotek, fastställandet av Regional biblioteksplan, samt 

den nationella Biblioteksutredningen. 

 

Vi har tagit beslut om att Umeå ska sälla sig till nätverket Fristad för författare, som ger författare, 

dramatiker och journalister ekonomiska förutsättningar att under ett år kunna verka fritt.  

 

En handlingsplan har tagits fram med syftet att förebygga klotter som skadegörelse och i stället 

främja graffiti som konstform och fritidsintresse. Detta har skett i samråd med Fritidsnämnden, 

Tekniska nämnden, UmeBrå och Polisen. 

 

Det har förts en diskussion om hur vi bäst kan lösa lokalfrågan för de verksamma konstnärer som 

inte längre kan vara i Kyrkskolan i Holmsund. Även Kulturmejeriet i Röbäck har en oviss framtid, 

då byggnaden behöver tas om hand. 

 

Kulturnämnden fattade i april beslutet att köpa in konstverket ”Den stora klädnypan” av Mehmet 

Ali Uysal som nu är på plats vid älven utanför Bildmuseet. 

 



 

Vidare har nämnden beslutat att inrätta ett stadsmiljöpris som ska delas ut vid arrangemanget 

”Öppet Stadshus” i januari 2014 till något projekt som bidragit till förskönande eller förbättring av 

stadens offentliga rum. 

 

Nämnden har fått fortlöpande information om Kulturväven och Kulturhuvudstadsåret. 

 

Under hösten diskuterades budgeten inför 2013, och den antogs i november. 

 

Vad har vi fått igenom? 

Folkmusikfestivalen hade äskat 400 000 inför 2013, en höjning med 100 000, (vilket är småpotatis 

jämfört med vad Jazz och MADE får). Av någon anledning fanns detta äskande inte medtaget i det 

slutliga budgetförslaget, vilket undertecknad av en lycklig slump råkade uppmärksamma. Några 

mer initierade ledamöter slog sina kloka huvuden ihop och vaskade fram 100 000 strax innan 

budgetmötet skulle hållas, så Umefolk fick sina 400 000 kronor.    

 

Vad har gått emot oss?  

Ingenting. 

 

Hur ser vårt inflytande ut i de olika nämnderna och utskotten?  

V har en ordinarie ledamot och en suppleant i Kulturnämnden. Suppleanten uteblev dock från de 

flesta av mötena under 2012. Inför 2013 valdes Elsa Andersson-Hedkvist in som ny suppleant. 

 

Fungerar samarbetet och relationen till andra ledamöter bra? 

Samarbetet mellan V och S i Kulturnämnden fungerar bra. Inför varje möte har ordförande Thomas 

Wennström och sittande ledamot gått igenom de frågor som ska tas upp på mötet, och det har inte 

rått oenighet i någon fråga.  

 

Det verkar inte råda några uttalade ideologiska meningsskiljaktigheter mellan ledamöterna i 

Kulturnämnden. Ledamöterna tycks vara av åsikten att Umeås rika och mångskiftande kulturliv är 

något att värna och utveckla, och att detta görs bäst i samförstånd.  

 

 

Byggnadsnämnden 

 

Örjan Mikaelsson (2 vice ordförande)  

Mattias Sehlstedt (ersättare)  

 

Vänsterpartiet vill att kommunens planläggningsarbete konsekvent utgår från målet att skapa 

blandade upplåtelseformer i bostadsområdena, i syfte att främja en bättre social och ekonomisk 

integration. Vi vill att kommunen stadsplanerar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och arbetar för 

levande stadsdelar, bland annat genom ökad tillgång till butiker, arbetsplatser och kommunal 

service. Det är kommunens uppgift att planera staden. En stad som styrs av kommersiella intressen 

kan inte tillgodose alla invånares intressen. Vi arbetar för att kommunens planering ska styras av 

medborgare och folkvalda. En viktig utgångspunkt i samhällsplaneringen är att säkerställa att 

innevånarna har en god tillgång till bostäder. Detta innebär att vi ställer oss positiva till att förtäta 

Umeå stad och möjliggöra högre byggnader i lämpliga områden. Det ställer krav på vår förmåga att 

utifrån ett vänsterperspektiv klara av den grannlaga uppgiften väga skilda intressen mot varandra. 

Vissa BN-frågor rör naturligtvis även andra nämnder. Medlemsmötet ger riktlinjer eller tar i vissa 

fall beslut i planfrågor och liknande BN-frågor som är särskilt angelägna.  



 

 

Vi arbetar för att öka användandet av tekniker för energisnåla hus och att denna teknik börjar 

användas vid byggande i Umeå. Detta som ett sätt att få ner energianvändningen i samhället och 

skapa ett mer miljöanpassat samhälle långsiktigt. Vi arbetar också för att få bort begreppet kund 

från nämndens verksamhet och planer till förmån för begreppet medborgare. Nedan följer några av 

de frågor som vi anser ha varit viktigast och som diskuterats eller behandlats i Byggnadsnämnden 

under året:  

 

Strandskydd och sommarstugor  

Vi har verkat för att säkerställa att de viktiga reglerna kring strandskydd ska hållas och att få 

undantag från regeln ska ges. Vi anser att det är viktigt att strandområden inte privatiseras så att 

tillgängligheten för medborgare begränsas. Frågor om strandskydd och försök till fusk vid 

byggandet av speciellt sommarstugor har ökat.  

 

Byggande i väg- och järnvägsreservaten  

Runt om i Umeå finns det områden som är utmärkta som framtida dragningar för järnvägs- och 

vägsträckor. Vi har verkat för att byggnationer inte sker inom dessa zoner. Det är viktigt för den 

långsiktiga planeringen att det finns goda möjligheter till utbyggnad av infrastruktur, vilket 

försvåras ifall det byggs i dessa reservat. Samtidigt är det också viktigt att hålla reservaten 

uppdaterade så att de inte lägger en död hand över områden lämpliga för andra ändamål.  

 

Förtätning i centrala Umeå  

Vi har tydligt drivit att fler bostäder behöver planeras och byggas. I många projekt har vi fått 

genomslag för detta. Ett exempel är kvarteren Embla/Audumbla i närheten av Korskyrkan, där krav 

på att bygga bostäder saknades och vi fick igenom att det ska byggas bostäder i projektet.  

 

Flera nya hotell planeras också i centrala Umeå, bl.a. är beslut tagna om att möjliggöra ett hotell i 

den tidigare Mimerskolan. Tankarna om två byggnader med bostäder på sidorna av skolan är lagt på 

is på grund av problem med buller och en god boendemiljö. En fråga som vi ställt, men som inte 

ligger på Byggnadsnämndens ansvar, är hur många hotell som faktiskt kommer att behövas.  

Kulturhuset och kvarteret Forsete är två stora byggnadsprojekt som pågår i centrala Umeå just nu. 

Planerna för dessa är tagna sedan tidigare, men frågor dyker ändå upp allt eftersom. I kvarteret 

Forsete, (dvs. Kungspassagen) har Balticgruppen som äger fastigheten velat göra ändringar i 

planerna för att möjliggöra skollokaler i byggnaden. Något som vi motsatt oss när det gäller 

grundskolelokaler, därför att vi anser att en god skolmiljö för grundskoleelever inte kan uppfyllas i 

fastigheten. Frågan om denna ändring är ännu inte avgjord utan förslaget är på samråd.  

 

Varmbadhuset och Rosa Villan  

Ägarna till dessa historiskt viktiga byggnader i Umeå har velat riva dem. Vi har arbetat mot dessa 

planer därför att vi anser att byggnaderna har ett historisk värde, och problemen med fastigheterna 

går att åtgärda ifall fastighetsägarna vill. Tyvärr har tillstånd getts av Regeringsrätten att riva Rosa 

Villan och rivningen är ett faktum. Frågan om vad Rosa huset ska ersättas med har varit upp till 

diskussion i nämnden och vi har fått igenom att ett gestaltningsprogram ska tas fram innan beslut 

om vad som ska kunna byggas där fattas. Varmbadhuset däremot är räddat för eftervärlden. (V) kan 

nog ta åt sig en del av äran av att denna värdefulla byggnad får stå kvar.  

 

Nydala  



 

Frågan om Nydalaområdet har under året avgjorts med antagandet av den fördjupade 

översiktsplanen för Nydala. Området kommer att förbli ett rekreationsområde, och de värdefullaste 

stugorna kommer att bevaras i kommunens ägo.  

 

”Tillväxtvärk” och personalbrist  

Umeå växer, mer bostäder och verksamhetslokaler planeras och byggs. Samtidigt är konkurrensen 

om personal stor. Denna konkurrens om personal har gjort att anställda inom kommunen i större 

utsträckning än tidigare tagit anställningar i det privata näringslivet. Detta har lett till en brist på 

personal inom samhällsplaneringen, speciellt bygglovshandläggare, vilket inneburit en större 

arbetsbelastning på den personal som är kvar och att projektering av byggnation tar längre tid.  

Nämnden har under året fått ett tillskott för att försöka hantera denna situation.  

 

Haga centrum  

En ny plan för Haga centrum har tagits fram under året, som innebär att Konsum kan bygga ut sin 

butik och att det byggs nya bostäder i detta stadsdelscentrum. En utveckling som vi ser positivt på 

genom att det stärker ett stadsdelscentrums möjligheter att utvecklas.  

 

Trähuset på kajen  

Med planeringen av och byggnationen av Kulturväven flyttades enligt överenskommelse mellan det 

nya fastighetsbolaget (som ägs av kommunen och Balticgruppen) och Föreningen byggnadskultur 

den träbyggnad som stått där kulturväven byggs till kajen. För att senare hitta en plats där detta hus 

kan stå. När frågan om en ny plats för trähuset kom upp i Byggnadsnämnden valde en majoritet i 

nämnden att inte fortsätta leta efter en ny plats för byggnaden. Vi yrkade på att fortsätta arbetet med 

att hitta en plats åt huset, men S, M och KD fick igenom sin linje, vilket i praktiken inneburit att 

huset tyvärr rivits.  

 

Förtätning på Östra Ersboda  

Under året har vi fått igenom att en planprocess startat på östra Ersboda för att bygga fler bostäder. 

Detta är en fråga som vi drivit länge, att utbudet av olika bostadsformer ska öka i våra stadsdelar, så 

att man ska kunna bo kvar i en stadsdel även om behovet av bostad förändras. Området som ska 

förtätas ville (V) göra till bostadsändamål redan för några år sedan, men då fanns inte stöd för detta.  

Idag har vi ett stöd från en majoritet för vårt förslag. 

 

Kollektivtrafikstrategin  

Kommunen arbetar för att ta fram en strategi för kollektivtrafiken och när nämnden skulle fastställa 

sina åsikter på förslaget fick vi med oss resten av nämnden på att förslaget måste förbättras. Då 

gällande behov av kollektivtrafik till Ön när den bebyggs, utreda behovet av kollektivtrafik till de 

större arbetsplatserna i kommunen och att höja kvalitén på busskurerna.  

 

IKEA 

Etablering av ytterligare ett handelsområde förlagd på värdefull åkermark är inte okontroversiell. 

Den spridda handeln i Umeå för dessutom med sig mer biltrafik med negativa konsekvenser för 

luftmiljön. Trots tveksamheter till etableringen så väljer (V) att säga ja till det nya handelsområdet. 

 

Badhuset 

Beslut har tagits att kommunen själv bygger det nya badhuset i kvarteret Nanna. (V) hade 

ursprungligen ett i vårt tycke bättre lokaliseringsförslag, men väljer i detta läge att inte driva vår 

uppfattning vidare då beslut redan fattats om placering av badhuset. Det parkeringshus som planeras 



 

i samma kvarter med utfart mot den redan starkt trafikerade Östra Kyrkogatan har kritiserats av 

Vänsterpartiet.  

 

Motorcentralen 

Motorcentralens ägare har kommit in med ansökan om utbyggnad av utställningshallar och 

verkstäder. Vänsterpartiets hållning i frågan är att lokaliseringen av lastbilsverkstad med åtföljande 

tung långtradartrafik i bostadsområdet är olämplig. Kommunen bör verka för att hela verksamheten 

flyttar till lämpligare ställe och istället nyttjar det åtråvärda området för bostadsbyggande. 

 

 

AB Bostaden i Umeå 

 

Erfanian Mehr Javad (styrelseledamot) 

 

Bostaden har enorma kostnader för akut underhåll och ligger efter på flera områden med underhåll 

av bestånden. Därför beslutades att under en 3-årsperiod dra ner avkastningen till ägaren med 60 

miljoner för att satsa på underhåll. Med andra ord kommer vi att satsa 75 miljoner/år på underhåll 

under den kommande 3-årsperioden. 

 

Jag har begärt att Bostadens VD kommer med en omfattande rapport över hela Bostadens bestånd 

och vilket skick det är i. Detta för att få en helhetlig bild över hur det hela ser ut och att kunna 

planera framtidens behöv av underhåll. 

 

Det har lyfts upp med jämna mellanrum att Bostaden ska sälja delar av beståndet. Där har jag varit 

väldigt tydligt med att markera att från Vänsterpartiet ser vi inget behov i dagsläget att sälja delar av 

beståndet. Vid ett fall blockerade jag ett styrelsebeslut om att ge uppdrag till Vd:n att komma med 

förslag för försäljning. 

 

Jag har lyft upp frågan om trygghetsboenden i den del av beståndet som ligger lägre i hyra. Där ska 

Vd:n undersöka behovet och i samråd med socialen komma med ett konkret förslag. 

 

Vi har i olika perioder diskuterat behovet av ungdomsbostäder och att hitta på olika former för att 

kunna bygga anpassade bostäder till ungdomar. 

 

Beredningsgruppen för sociala investeringar 

 

Tamara Spiric (ordförande) 

Åsa Bäckström (ledamot) 

Lennart Arvidsson (ledamot) 

 

Umeå kommun har avsatt 120 miljoner kr för sociala investeringar under perioden 2011-2014.  

Satsningen ska förebygga framtida social- och ekonomisk marginalisering under barn och ungas 

uppväxt. Detta för att alla medborgare, varaktigt och långsiktigt, ska kunna leva goda liv. De sociala 

investeringarna har varit ett hårt prioriterat område för Vänsterpartiet den här mandatperioden, och 

vi kan vara väldigt stolta över de frukter som investeringarna nu börjar ge. Vi vänder en utveckling 

där välfärden är något man anser bör slimmas till något man ser behövs och gör skillnad i 

människors liv. Många barn och unga behöver en generös och fungerande välfärd för att bli 

fullvärdiga medborgare och förverkliga sin potential. 



 

 

Trygghet, lärande och hälsa i och runt skolan 

De sociala investeringarna ska vara ett komplement till den ordinarie kommunala verksamheten för 

att främja trygghet, lärande och hälsa. Insatser av förebyggande karaktär och som innebär att man 

tidigt ger rätt stöd till barn och unga är särskilt prioriterade. Vi har också prioriterat att stärka 

skolans förebyggande insatser ute i stadsdelarna, dvs. nära barnen. Exempel på projekt som 

finansierats är projektet ”Hälsa, Lärande och Trygghet”, som har som syfte att med fokus på elevers 

lärande förebygga skolmisslyckanden och skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever når 

målen i skolan. 

 

Projektet "Tillbaka till skolan" ska hjälpa elever som stannar hemma från skolan att komma tillbaka 

till skolan. Beviljat belopp för projektet är 5,8 miljoner kronor. Ett likartat projekt har finansierats 

för gymnasieelever. Det projektet heter Hikikomori (japanska för ”den som drar sig undan”) och är 

ett projekt för att hjälpa unga som är ofrivilligt isolerade i hemmet. Exempel på orsaker är 

ensamhet, mobbning, depression, dålig självkänsla, identitetsproblem, övervikt, autism eller 

kontroll av anhörig. Individuellt stöd ska leda till aktivitet och självförsörjning. Projektet har fått ca 

2,5 miljoner och är kopplat till Ungdomstorget.  

 

Barngrupper i förskolan 

En mycket profilerad satsning har varit att vi beslutat och beviljat 17 miljoner kr för år 2013 och 

2014 för att uppnå målet om 15 barn/avdelning i Umeå kommuns förskolor, med bibehållen 

personalstyrka. Det har varit viktigt för oss att säkerställa att Umeås förskolor håller en hög kvalitet, 

och just storleken på barngrupperna spelar en viktig roll för kvaliteten.  

 

Föreningar 

En del av medlen för sociala investeringar är öronmärkta för föreningslivet. Bland annat har vi 

beviljat medel för att få fler invandrartjejer att bli aktiva i föreningslivet, med Röda korset som 

huvudman. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 
Sofia Stolt (ledamot) 

Mattias Nilsson (ersättare) 

 

Frågor som ofta kommer upp på Miljö- och hälsoskyddsnämndens dagordning är yttranden över 

detaljplaner, justeringar av taxor, remisser på statliga utredningar eller lagförslag.  

På grund av den politiskt klena dagordningen finns det en viss frustration över att inte kan förändra 

så mycket som vi skulle vilja. 

 

Vänsterpartiet har under året fortsatt att belysa den dåliga luftkvalitén i Umeå centrum.  

I nämnden har vi försökt diskuterat frågan och yrkat på åtgärder som vi tror skulle förbättra luften, 

bland annat i kollektivtrafikstrategin och i Västerbottens läns åtgärdsprogram för hållbar utveckling.  

 

Under året flyttades tillståndsenheten över till miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

För Vänsterpartiet är det viktigt att vi för en restriktiv och ansvarsfull alkoholpolitik och nämnden 

är ofta enig i dessa frågor. 

 

Jämställdhetsutskottet 



 

 

Tamara Spiric (ordförande) 

Karolina Frykholm (ersättare) 

 

Umeå kommun har ett aktivt jämställdhetsarbete och ses som framåtsyftande med en medvetenhet 

kring jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsutskottet har uppmanat samtliga nämnder att fokusera på 

kommunens övergripande mål att ”skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska ha samma 

makt att forma samhället och sina egna liv”. Arbete pågår med att bygga upp ett kvinnohistoriskt 

museum. Inom ramen för kulturhuvudstad 2014 finns temat Challenging power som handlar om att 

utmana makt och invanda föreställningar. 2014 har också en uttalad ambition att bli det första 

kulturhuvudstadsåret som på allvar införlivar ett jämställdhetsperspektiv i hela satsningen. 

 

Jämställdhetsutskottets fokus under 2012 har varit kön och ekonomi. Utskottet har arbetat vidare 

med att genom kartläggningar och satsningar synliggöra de skilda ekonomiska förutsättningar som 

finns mellan män och kvinnor i Umeå kommun och hur detta påverkar deras handlingsfrihet. 

Utskottet har också fortsatt att fokusera på kommunanställdas villkor och hur det påverkar 

relationen mellan kvinnor och män. En viktig fråga har varit möjligheten att arbeta heltid. En annan 

viktig fråga är att belysa löneskillnader. Utskottet vill bl.a. få till en genusanalys av kommunens 

lönekartläggning. En viktig satsning där Umeå kommun ligger i framkant är så kallad ”Gender 

budgeting”. Gender budgeting är en metod för att analysera hur de offentliga resurserna fördelas ur 

ett genus- och jämställdhetsperspektiv.  

 

När det gäller yttranden om översiktsplaner har Jämställdhetsutskottet efterlyst trygghetsskapande 

och tillgängliggörande åtgärder. Vi har tryckt på vikten av att låta stadsplaneringen präglas av viljan 

att skapa trygga rum och ytor där den upplevda tryggheten kan vara så stor som möjligt. Vi har bl.a. 

understrukit vikten av att ha en fungerande kollektivtrafik för ökade möjligheter att nyttja områden 

som bostads- och fritidsområden för såväl kvinnor som män. Vi har även efterlyst ytterligare 

fördjupning kring jämlikhet och social rättvisa och ett generellt synliggörande av grupperna kvinnor 

och mäns flytt- och resmönster. 

 

Jämställdhetsutskottet har finansierat utbildning för instruktörer i feministiskt självförsvar vid 

Umeås skolor samt bl.a. gett bidrag till Feministiskt forum. 

 

 

Personalutskottet 

 

Lasse Jacobson (2:e vice ordförande) 

Tamara Spiric (ersättare) 

 

Personalutskottet är ett utskott till kommunstyrelsen och dess beredande organ i personalfrågor. 

Utskottet har ansvar för de övergripande och strategiska personalfrågorna för kommunen som 

personalpolitik, lönebildning och pensioner. Detta är ett nytt utskott som tillsattes efter valet under 

november 2010. 

 

Utskottet har ingen egen personalbudget. Pengarna och ansvaret för den dagliga verksamheten och 

personalen finns hos kommunens nämnder och styrelser. Denna ansvarfördelning mellan det 

övergripande strategiska ansvaret och det dagliga ansvaret för personal leder ibland till en del 

oklarheter. Arbetsmiljöansvaret är delegerat ut till de olika verksamheterna inom den gemensamma 

förvaltningen vilket är viktig att känna till. 



 

 

Kommunens nya organisation är en av de stora frågorna som utskottet är beredande organ för. 

 

Andra viktiga frågor under året har varit att ytterligare sätta fokus på att utveckla ledarskapet för 

kommunens chefer. På sina håll finns tydliga behov av fortbildning och utveckling och ibland även 

behov avveckling och andra arbetsuppgifter. 

 

”Hela tiden”- som syftade till att alla som ville skulle anställas på heltid inom äldreomsorgen drevs i 

form av ett PU utvecklingsprojekt och upptog mycket tid under året. 

Oklarheter mellan Kommunal och Umeå kommuns socialtjänst om hur avtalet skulle tillämpas inom 

äldreomsorgen ledde till oro, konflikter och försämrade arbetsvillkor för många anställda.  

Socialtjänsten gjorde en omfattande organisationsförändring där ledare bytte arbets- och 

ansvarsområden samtidigt som ”Hela tiden” skulle genomföras ute på arbetsplatserna. Detta 

försvårade implementeringen av ”Hela tiden”. När sedan ”Hela tiden” togs över av socialtjänsten 

valde Kommunal att säga upp avtalet beroende på att avtalet inte fick det utfall man förväntat sig 

när man tecknade avtalet. 

 

Lön och kön en annan där det finns en del kvar att göra. De kvinnodominerade yrkena har lägre lön 

än de mansdominerade. 

 

Kommunens kompetensförsörjning, dvs. hur vi arbetar för att långsiktigt kunna rekrytera kompetent 

personal, har även varit en viktig fråga för utskottet. 

Ett annat angeläget arbete är att ta fram nya riktlinjer för tjänsteresor där vi kraftigt begränsat rätten 

och möjligheten till att få ersättning om man använder egen bil i tjänsten.  

 

Personalutskottet har även ansvar för att satsningen på ungdomsjobb med 80 miljoner till och med 

2014 som vi drivit igenom ska genomförs på ett bra sätt. Jag har där särskilt arbetat för att en stor 

andel av ungdomsjobben ska ske inom äldreomsorgen och att de som deltar ska få information och 

utbildning om facket och om sina rättigheter och skyldigheter på jobbet. Min uppfattning är att 

satsningen gått bra! Samarbetet med S går bra i PU men även med andra partier. 

 

Näringslivs- och planeringsutskottet 

 

Mattias Sehlstedt (ledamot från och med 15 september 2012)  

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har ansvar för övergripande planeringsfrågor 

och näringslivsfrågor. I dessa frågor har vi inte något organiserat samarbete med 

Socialdemokraterna, förutom när det handlar om frågor som har påverkan på kommunens budget. 

Socialdemokraterna är ofta väl samspelta med Alliansen i dessa frågor, så handlingsutrymmet för 

oss känns begränsat. Det är viktigt att vi trots detta finns med och är aktiva i utskottets arbete, vilket 

vi varit, för att hålla oss insatta i de stora planerings- och näringslivsfrågorna och försöka få igenom 

vår politik.  

 

Under detta år har vi haft två olika personer i utskottet. Fram till 1 september 2012 satt Annika 

Herrström i utskottet och efter Annikas avsägelse från uppdraget har Mattias Sehlstedt suttit i 

utskottet från den 11 september. Av olika anledningar omfattar denna bokslutsrapport endast arbetet 

från 11 september och ut året.  

 

Fördjupad översiktsplan för Nydala  



 

Under lång tid har frågan om Nydalaområdets framtid diskuterats. Vi har arbetat för att området ska 

vara ett rekreationsområde tillgängligt för allmänheten i linje med det beslut som fattades i 

Regeringsrätten redan i början på 80-talet. På initiativ från Vänsterpartiet har vi i samarbete med (S) 

arbetat fram en plan för Nydala som innebär att de värdefulla husen i den nordöstra delen bevaras. 

Andra värdefulla hus som är möjliga att flytta kan placeras i de lucktomter som finns där idag. 

Överenskommelsen innebär också att utvecklingen av sjön och dess närområden snarast kommer 

igång. NP antog vårt och Socialdemokraternas förslag till fördjupad översiktsplan för Nydala och 

skickade det till kommunfullmäktige där översiktsplanen antogs.   

 

Fördjupad översiktsplan för älvlandskapet 

På mitt första möte med NP diskuterades och beslutades om NP:s förslag till fördjupad 

översiktsplan för älvlandskapet. Det var i grunden ett bra förslag som tar tillvara områden i Umeå 

kommuns kustområden på ett bra sätt. Ett exempel är utpekandet av tio stycken badstränder som 

borde knytas ihop. Jag drev två förändringsförslag. Det första att ett förslaget bebyggelseområde i 

Strömbäck utanför Obbola borde utgå ur förslaget, i huvudsak för att det saknas kollektivtrafik till 

området och att möjliggöra för bebyggelse skulle innebära ett ökad bilberoende och negativ 

miljöpåverkan. Den andra delen att skrivningar om röjning av natur och undervegetation längs 

älven borde strykas. Blev nedröstad i detta förslag, vi drev dem även i kommunfullmäktige där 

planen slutgiltigen fastställdes.  

 

Fördjupad översiktsplan för Universitets- och sjukhusområdet 

Denna planen för framtida markanvändning på Universitets- och sjukhusområdet ansåg vi i stort 

vara en bra plan som möjliggör en förtätning av området med mer bostäder och verksamheter. Tre 

delar i planen ville jag ändra på. Den första var att förslaget till plan möjliggjorde att anlägga en ny 

bilväg genom sjukhusparken, något som jag föreslog skulle tas bort. En bilväg genom parken skulle 

förstöra parken och minska ännu mer på park om naturområden, något som blir en bristvara inom 

planområdet i stort. Den andra var att tjänstemännen hade ändrat beteckningen på sjukhusparken 

från att vara ett parkområde till att betecknas som område för sjukvård. En förändring jag inte ville 

gå med på, för att den ändringen innebär att sjukhusparken kan bebyggas eller i värsta fall helt tas 

bort. Blev nedröstad i båda dessa ändringsförslag. Den tredje frågan gällde den nuvarande 

biltrafiken vid den nya busstationen på Nus, där jag lyfte att det är olämpligt att blanda bil och 

kollektivtrafik. Fick igenom skrivningar om att vägen inte ska vara huvudinfart och att den i första 

hand är till för kollektivtrafik. Denna fördjupade översiktsplan är ännu inte antagen av 

kommunfullmäktige, men ska beslutas om slutgiltigt under kommande år.  

 

Miljözonen och luftkvalitet 

Frågan om miljözon för tunga fordon och luftkvaliteten i centrala Umeå har varit en återkommande 

fråga på mötena. För att komma tillrätta med de luftproblem som finns i Umeå krävs kraftfulla 

åtgärder. En miljözon som skulle förbjuda tung trafik som inte klarar miljökraven är en sådan 

åtgärd, men fler behövs.  Osäkerhet kring vilka merkostnader en miljözon skulle få, då speciellt på 

kollektivtrafiken har retts ut och möjligheterna att få igenom en miljözon ser goda ut.  

 

Utveckling vid järnvägen  

Vid centralstationen i centrala Umeå har nu gång- och cykeltunneln blivit klar. Ytterligare 

utveckling planeras mellan järnvägen och nuvarande E12, exempelvis finns tankar kring att flytta 

länsbusstationen till detta område. Även placering av ett parkeringshus är planerat i detta område. 

Staten, i form av helägda bolaget Jernhusen, som äger en stor del av marken i detta område 

blockerar tyvärr denna utveckling, genom att inte vilja sälja till ett rimligt, dvs. marknadsmässigt 



 

pris. Vi har varit med och drivit att kommunen borde köpa marken av Jernhusen och ifall de inte 

vill sälja till rimligt pris lösa in marken med expropriering.  

 

Översyn av flygets påverkanszon  

Flygplatsens nuvarande placering innebär idag att en stor påverkanszon från flyget är utlagd i 

Umeå. Inom denna zon finns det begränsningar i byggande utifrån bullerproblematik. Med ny 

teknik och nya flygplan kan zonen komma att minskas, vilket är positivt. En första rapport har visat 

på detta, men innan ordentliga mätningar gjort under kommer inte zonen att förändras. En minskad 

påverkanszon skulle både förbättra levnadsmiljön för boende i Umeå och även möjliggöra 

utveckling och byggande i tidigare problematiska områden.   

 

Strategisk utveckling för Holmön 

Under 2010 lämnades ett medborgarförslag in till kommunen om att ta fram en utvecklingsplan för 

Holmön tillsammans med boende där. Under hösten antog vi i NP en plan för utveckling av 

Holmön där några centrala delar var att hitta en hållbar lösning på färjeproblemen som innebär att 

arbeta för att staten ska ordna en större och bättre färja och att arbeta för att befolkningen på 

Holmön ska öka till 100 personer. Ytterligare delar var att ta vara på det kulturarv och miljö som 

finns på området. Planen tog inte ställning till frågan om vindkraft på Holmön.  

 

Policy för markanvisning/bostadsbyggande  

Kommunen har sedan tidigare saknat en skriven policy för hur mark till bostadsbyggande och 

verksamhetsområden ska fördelas. På det sista utskottsmötet under året antog utskottet en sådan 

markanvisningsplan som innehåller många positiva delar utifrån ett vänsterperspektiv. Exempelvis 

att markanvisningen ska stimulera byggandet av bostäder till rimliga boendekostnader, motverka 

segregation och uppnå en blandning av upplåtelseformer inom varje stadsdel; förfördela den 

upprättelseform som är underrepresenterad i ett område. Sist men inte minst ha korta 

markanvisningsavtal med byggherrar för att undvika att mark som kommunen vill att det 

exempelvis ska byggas på inte blir genomfört. Vilket gör att ifall en byggherre inte påbörjar 

byggandet inom en viss tid går marken tillbaka till kommunen. Detta försvårar för fastighetsbolag 

och byggherrar att fördröja bostadsbyggandet.  

 

Infrastruktur i Norr AB (INAB) 

 

Lasse Jacobson (styrelseledamot) 

 

INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun, som Umeå Östra 

station, Hörnefors station och NLC terminal, Umeås nya, moderna ”godsbangård”. Aktuellt för 

närvarande är byggandet av ett elektrifierat järnvägsspår ut till färjeläget i Holmsund. Dessutom har 

INAB fått i uppdrag att projektera och låta bygga det nya badhuset via det helägda kommunala 

bolaget Umeå Badhus AB. När det är färdigbyggt så ska driftansvaret för badhusdelen ligga på 

Fritidsnämnden.  

 

Den fråga som vi har jobbat mest med under året är att hitta en ny hållbar systemlösning för 

färjetrafiken mellan Sverige och Finland i Kvarken. Tillsammans med Vasa stad har Umeå kommun 

bildat ett färjebolag för trafiken mellan våra städer, och köpt in en färja som för närvarande rustas 

upp allt mer. På sikt vill vi ersätta denna färja med en nyproducerad, högmodern, miljöanpassad 

färja som klarar sig utan isbrytare. Den nya färjan ska även kunna ta emot järnvägsvagnar. Sträckan 

över Vasa-Umeå över Kvarken är 96 kilometer. Den alternativa rutten via Haparanda-Torneo är 840 

kilometer. Vi vill att den svenska regeringen ska stödja detta och helst även ge ett substantiellt 



 

ekonomiskt stöd. Tanken är att färjan ska utgöra en led i ett längre kommunikationsnät; ett tvärstråk 

från Norge och vidare österut. Europeiska kommissionen har visat ett stort intresse för detta.  Den 

finska regeringen har också varit väldigt positiv, medan den svenska hittills varit tämligen 

kallsinnig. Jonas Sjöstedt och jag träffade tillsammans INAB:s tjänstemannaledning för att Jonas 

skulle få ordentlig information om projektet. Detta ledde senare till en interpellation i riksdagen från 

Vänsterpartiet som fick viss uppmärksamhet. Vi fortsätter att trycka på i den här frågan. 

 

UMEVA 

 

Carina Ahlqvist (ledamot) 

 

Under 2012, efter upphandlingar och markberedning, har bygget av det nya vattenreningsverket 

inletts. Bygget beräknas vara klart 2015. Utbyggnaden av verket tar sikte på Umeå kommuns mål 

om 200 000 invånare 2050. UMEVA håller också på att arbeta fram en offentlig utsmyckning på en 

av bomkistorna i Umeälven. Men den stora förändringen för 2012 har varit att särskilja Dåva deponi 

från vatten och avloppet. Detta har varit nödvändigt eftersom vattnet och avloppet är monopol 

medan deponin är en konkurrensutsatt marknad. Dåva deponi blir från januari 2013 ett dotterbolag 

under UMEVA och UKF-koncernen.  

 

Umeå parkerings AB (UPAB)  

 
Mattias Sehlstedt (ordförande)  

 

De mest aktuella frågorna under året har varit att satsa på miljövänlig teknik, planering för nya 

parkeringshus i centrum, planer på att flytta ut arbetsplatsparkering längre utanför centrum, samt ett 

pilotprojekt med gröna friköp av parkeringsplatser. Planeringen av kommande parkeringshus är en 

stor fråga i bolaget. För att möjliggöra en flytt av arbetsplatsparkeringar utanför centrum krävs att 

parkeringsanläggningar byggs utanför centrumfyrkanten. Tyvärr har vi inte än kommit fram till start 

på de parkeringsprojekt som planeras, det projekt som ligger närmast är en ny parkeringsanläggning 

vid järnvägen. Planeringen och byggandet av nya parkeringsanläggningar är också en förutsättning 

för att kunna bygga mer bostäder i centrum. I frågan om bostadsbyggande har vi startat ett 

kombinationsprojekt för att så småningom bygga ett parkeringshus med bostäder ovanpå, ett projekt 

som vi börjat planera tillsammans med Bostaden. En övergripande målsättning är att 

parkeringsfrågorna i centrum inte ska vara en flaskhals för att utveckla centrum och bygga mer 

lägenheter där.  

 

Under 2012 har vi fått igång ett pilotprojekt med gröna friköp av parkeringsplatser, med om- och 

tillbyggnaden av kvarteret Forsete/Kungspassagen. Gröna friköp är en modell som innebär att 

fastighetsägaren behöver anlägga mindre parkeringsplatser än den vanliga normen och att 

fastighetsägaren i stället lägger resurser på exempelvis subventionerade busskort, satsningar på att 

få anställda i fastigheten att ta bussen och underlätta för anställda att cykla till jobbet. För att få en 

bättre miljö i centrum krävs att antalet bilar där minskar och gröna friköp är en väg för att nå detta. 

Pilotprojektet har fått positiv uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. 

 

Under 2013 kommer ett parkeringsprogram att antas av kommunen och Upab som förhoppningsvis 

ger fler verktyg för att minska antalet bilar i centrum och förbättra miljön. 

 

 



 

Sävar kommundelsnämnd 

 

Elsa Andersson Hedkvist (ledamot) 

Ing-Marie Levin (ersättare) 

 

Sävar kommundelsnämnd handhar alla politikområden inom ett relativt stort område: 6 mil mellan 

kust och inland samt Holmön.  

 

Socialpolitiska frågor kring barn, ungdomar och äldre samt skola och infrastruktur är det som 

debatterats mest. De flesta som sitter i nämnden bor också i närområdet vilket gör engagemanget 

stort hos ledamöterna och ger en gemensam vilja att komma fram till de bästa lösningarna. Eftersom 

det skett byten av politiker har positionerna ”vässats” mellan blocken, vi träffas separat inför 

mötena för att diskutera speciella frågor på dagordningen.  

 

Vi har haft stor befolkningsökning, främst med barnfamiljer i Täfteåområdet, så för närvarande 

bussas mellanstadiebarnen till Ålidhemskolan framtill ändamålsenliga lokaler finns klara i Täfteå. 

Högstadieskolan i Sävar är den största skolan och där går även elever från Holmön (de har en 

övernattningslägenhet i Sävar som subventioneras p.g.a. driftsosäkerheten i färjetrafiken). I inlandet 

har skolor slagits samman och det har beslutats för om- och tillbyggnad av Bodby skola. 

 

Trafikkorridoren som avsatts för den kommande Norrbottniabanan har också inneburit diskussioner 

för den övriga utvecklingen av Sävar samhälle. Busstrafiken har utökats med fler turer och 

hållplatser till och från Umeå, och det kommer troligen att bli fler förändringar efter som. 

 

Projektering för eventuell vindkraftsanläggning på Holmön har föredragits och diskuterats i 

nämnden. Vi har också fått viss föredragning om den kommande stora strukturella omorganisation 

som sker inom Umeå kommun där vi kommer att ingå i samma enhet som Holmsund-Obbola och 

Hörnefors. 

 

Holmsund kommundelsnämnd 

 

Rolf Sjöström (ledamot) 

Brita Bergström (ersättare) 

 

Stora tråkiga händelser som skett under året är dels att företaget ARMSTRONG, med ett hundratal 

anställda avvecklats, samt att SCA meddelat att holmsundssågen med många anställda kommer att 

avvecklas 2013. Hur detta kommer att påverka kommundelen är i dagsläget svårt att säga.   

 

Kommundelsnämnden har hand om den kommunala servicen, utom den tekniska. All annan 

verksamhet som förskola, skola, äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg liksom kultur- och 

fritidsverksamhet ansvarar kommundelsnämnden för. 

 

I nämnden har V under året bl a särskilt bevakat anställningsförhållandena för de kommunanställda, 

vad gäller tim- och deltidanställdas trygghetsförhållanden och önskemål. Vad övrigt gäller arbetet i 

nämnden, kan sägas att representanterna från de olika partierna i de allra flesta beslut varit eniga. 

Endast vid ett par tillfällen har oenighet mellan blocken lett till votering, och det har då gällt 

skolfrågor. Under ledning av kommundelsnämnden har utvecklingen under året skett som följer. 

 



 

Holmsund-Obbolas befolkning har under året ökat med 126 personer och invånarantalet är nu  

8 907. Befolkningsökningen i kommundelen har främst utgjorts av barnfamiljer, vilket märkts i 

volymökningen inom förskoleverksamheten. Två tillfälliga förskoleavdelningar har tagits i bruk i 

avvaktan på färdigställandet av en ny förskola, Solbacken, våren 2013. Kommundelens förskolor 

har i genomsnitt 17,8 barn/avd. 

 

I januari invigdes byggnaden Trion som inrymmer tidigare Skärgårds och Storsjöskolan, biblioteket 

liksom friskvårdsanläggningen Storsjöhallen. Den nya skolan har bidragit till ökad trivsel och 

trygghet bland eleverna vilket framgår av de värden som visas i de kommungemensamma 

elevundersökningarna. I och med att den nya skolan togs i bruk är nu omstruktureringen av 

grundskolan i Holmsund-Obbola genomförd. 

Under året har också en ny för- och grundskolechef rekryterats.   

 

Holmsundsbiblioteket har infört självbetjäning och söndagsöppet under vintertid. Kulturprogram 

har med stor framgång genomförts i de nya ändamålsenliga lokalerna och antalet besökare vid de 

olika arrangemangen har varit betydligt fler än tidigare år. 

 

Arbetsbelastningen inom individ- och familjeomsorgen ökade märkbart under året både vad avser 

försörjningsstöd och vård- och behandlingsärenden. För att förebygga mobbing har en förstärkning 

inom kommundelens elevhälsa skett och närmare 700 föräldrar har hittills genomgått ett 

föräldrastödsprogram. 

 

Utbudet av friskvårdsaktiviteter i Storsjöhallen har ökat och nya målgrupper, främst äldre 

ungdomar, söker sig till anläggningen. 

 

Inom äldreomsorgens särskilda boende har behovet av platser under delar av året varit större än 

tillgången vilket inneburit ökade kostnader till landstinget. Kostnadsutvecklingen har likaså 

påverkats negativt då personer med stort omvårdnadsbehov blivit fler. I ordinärt boende har en liten 

ökning av hemtjänsttimmar med externa utförare skett, men kommundelens egen hemtjänst står 

dock fortfarande för 95 % av beviljade timmar. I november arrangerades för hela 

kommundelsnämnden en temadag, ”För en bättre hälsa hos äldre”. Arrangemanget sköttes av det 

lokala hälsorådet. 

 

Hörnefors kommundelsnämnd 

 

Boel Lindén (ledamot) 

Ingemar Lindmark (ersättare) 

 

I Hörnefors kommundelsnämnd sitter Boel Lindén som ordinarie och Ingemar Lindmark som 

ersättare. Vi har arbetat tillsammans i nämnden. Årets största fråga har varit "Föreningarnas Hus" 

eller vad det ska heta. Vi deltog på ett medlemsmöte i partiet och informerade och diskuterade kring 

detta hus, som vi verkligen behöver men som saknar finansiering i dagsläget. Vi har drivit att huset 

ska kombineras med biblioteket och skolan eftersom det är den bästa kompromissen i dagsläget. Då 

får huset ett centralt läge, och vi har flera gånger påpekat det olämpliga att använda 

Hörneforsgården eftersom det blir en mörk och otrevlig promenad hem efter kvällsaktiviteter, 

särskilt för kvinnor. I nämndens utredning av förslaget har vi även fått med det. Vi kommer arbeta 

vidare med frågan och driva vår linje. 

 



 

En annan fråga vi arbetat med är företagsutvecklingen i Hörnefors där vi deltagit i en hearing 

angående detta. Där har vi påpekat ortens attraktionskraft genom att betona vår utmärkta offentliga 

service i form av familjecentral, apotek, hälsocentral, äldreboende etc. Vi har poängterat att vi bör 

använda detta i vår marknadsföring samt utveckla vår verksamhet. Vi driver frågan om att använda 

vårt utmärkta geografiska läge vid havet i vår marknadsföringsstrategi. 

 

Kollektivtrafiken är en annan viktig fråga som vi jobbat med, eftersom vi är så beroende av att den 

fungerar. I dagsläget fungerar busstrafiken uruselt. I Umeå kommuns strategi för kollektivtrafik var 

inte vi inte ens med. Här tror vi att vi kommer att lägga ner en hel del arbete nästa år, vilket vi även 

påtalat för presidiet. 

 

En stor förändring har skett i vår kommundel i och med hela kommunens omorganisation. 

Kommundelens personal inom omsorg, förvaltning, skola etc. har samordnats inom kommunen och 

fått andra/större arbetsområden. Vi följer noga utvecklingen, men eftersom det inte har sjösatts 

riktigt ännu är det för tidigt att säga något. Men omorganisationen har vållat oro bland personalen. 

Vi kommer att bevaka detta under nästa år och vi måste också arbeta med detta i vår partigrupp 

eftersom det är en så stor fråga som rör hela kommunen. Sedan har vi frågan om att lägga ned 

nämnden inför valet, och där måste vi också få till en diskussion inom partiet. 

 

Avslutningsvis är vi nöjda med att äldreboendet Solgården äntligen fått ett tillagningskök som vi 

arbetat för länge. Nu slipper de äldre att äta snabbmat i Dafgårds regi. Dessutom har kommunen fått 

ytterligare ett kök som kan användas i föreningslivet på kvällarna, då det råder en stor brist på 

möteslokaler i Hörnefors. 

 

Stiftelsen Hörnefors Bruk 

 

Lasse Jacobson (styrelseledamot) 

 

I Stiftelsen Hörnefors Bruk är Lasse Jacobson kommunens ordinarie ledamot. Övriga ledamöter 

representerar Hörnefors Församling, Holmen Skog AB (fd Modo) och Västerbottens Museum AB.  

samt Hembygdsföreningen. Stiftelsen äger och förvaltar Hörnefors brukskyrka, statarlängan och 

sädesmagasinet vid det gamla bruksområdet. Dessutom äger och ansvarar stiftelsen för ett fint 

industrimuseum som hyr lokaler i en del av den gamla massafabriken. Museet har intressant 

materiel från smidesepoken och pappersindustriepoken med bl.a. en fin pappersmassamaskin och 

intressant materiel från bl.a. från lokala fackföreningar.   

 

Statarlängan används som samlingslokal för olika föreningsaktiviteter och under sommaren bedrivs 

vandrarhem genom fantastiska arbetsinsatser av pensionärsföreningarna i Hörnefors som ansvarar 

för vandrarhemsverksamheten. Den erbjuder boende och besökare en trevlig miljö i Hörnefors. 

Vandrarhemmet ger även ett stort bidrag till stiftelsens ekonomi. Under hösten förlängde 

pensionärerna vandrarhemmets öppethållande oktober månad ut pga. att flera studenter som bodde 

där inte kunde hitta annat boende i Umeå. 

Målning och renovering av statarlängan och magasinet präglade stiftelsens arbete under 2012. Hur 

kyrkan ska renoveras och om och vilken modell av staket som ska sättas runt kyrkan är frågor vi ska 

arbeta med under 2013. 


