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Introduktion 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. 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 2011 har kommungruppen prioriterat tre olika politikområden: miljö- och stadsplanering, 

barn- och ungdomsfrågor och äldreomsorg. 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
1
 

 

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 

                                                           
1
 Nämndernas rapporter redovisas i bokstavsordning. 
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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 har tillsammans med andra ledamöter i byggnadsnämnden arbetat för att öka kunskapen kring tekniker för 

energisnåla hus och att denna teknik börjar användas vid husbyggande i Umeå. Detta som ett sätt att få ner 

energianvändningen i samhället och skapa ett mer miljöanpassat samhälle långsiktigt. Vi uppfattar att under 

2011 har arbetet med energisnåla hus tappat tempo. 

 

Nedan återges några av de frågor som diskuterats i byggnadsnämnden under året: 

Kund eller medborgare? 

Vi anser att medborgare ska betraktas som medborgare och inte kunder i nämndens verksamhet och planer. 

Vi har verkat för att begreppet kund i princip ska bort till förmån för medborgarbegreppet.  

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. Begränsningsregeln om max 150 m2 byggnadsyta i fritidshus har tagits bort. Frågan om 

Vänsterpartiets hållning i frågan kanske behöver diskuteras på ett medlemsmöte.  

 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.  

Hotell, central förtätning 

Nya hotell planeras i centrala Umeå . I enlighet med beslut i medlemsmöte 2010 har vi ställt oss positiva till 

byggande av högre hus i centrala stan. Länsstyrelsen har avstyrkt det planerade höghushotellet i 

Åhlénskvarteret vilket kommunen i sin tur överklagar. Förhoppningsvis leder det fram till ett tydligare 

regelverk i bedömningen av rimlig hänsyn till riksintressanta miljöer och byggnader.  Längre fram bör vi 
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avsätta tid vid medlemsmöte där vi förutom riksintresset även väger in andra faktorer som miljöpåverkan i 

form av buller luftkvalité och trafik.   

Forsete 

Vi har ställt oss positiva till exploateringen och påbyggnaden av kvarteret Forsete, men vi har haft 

synpunkter och varit starkt kritiska till vissa delar av projektet. Främst då rivningen av Thornbergska huset 

(fd. VF-huset), den sista byggnaden med funktionalistisk arkitektur i cenrala Umeå
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Varmbadhuset och Rosa Villan 

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

planer. Det för att vi anser att byggnaderna har ett historisk värde, problemen med fastigheterna går att 

åtgärda ifall fastighetsägarna vill. Tyvärr har tillstånd getts av regeringsrätten att riva Rosa Villan, ett 

beslut som vi gör vad vi kan för att motverka. 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 

I samband med utarbetande av den detaljerade Översiktsplanen för Nydala har områdets framtida 

utformning åter blivit aktuellt. 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. Översiktsplanen för Nydalaområdet med denna 

överenskommelse som grund är planerat att antas i Kf under vårvintern 2012.   

 

Kulturhuset 

Frågan om Kulturhusbygget hör bara delvis hemma på Byggnadsnämndens bord. (V) tog efter en en 

längre debatt inom föreningen ett majoritetsbeslut att stödja byggandet av ett nytt Kulturhus. Ett beslut 

som då även innefattar en flytt av stadsbiblioteket. Vänsterpartiet kommer att göra tydligt avtryck i det 

planerade Kulturhuset då våra villkor i förhandlingarna med (S) blev väl tillgodosedda.  Framförallt är 

skapandet av ett Kvinnohistoriskt museum som helt och hållet är Vänsterpartiets förtjänst.  

Det kulturhistoriskt viktiga stall som ingår i Stora Hotellet som man i brådskan hade glömt att det över 

huvud taget existerade fick rivningslov, Vänsterpartiet tog som enda parti striden för bevarande i såväl 

BN som KF. Stallet kommer nu att räddas då överklagande mot rivningen annars skulle försena bygget 

väsentligt. 

 

Fritidsnämnden 

Irina Enbuska von Schantz (ordförande)  
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Per Hedqvist (ersättare) 

Efter valet 2010 tilldelades Vänsterpartiet ordförandepost i fritidsnämnden. I nämnden samverkar 

Vänsterpartiet aktivt med Socialdemokraterna samt i de flesta fall med Miljöpartiet. 

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 årbudget på ca 

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

föreningsstöd samt fritidsgårdsverksamhet, där huvuddelen av medlen tillfaller driften. Under det 

gångna året kom man att tillsätta ny fritidschef som valdes utifrån kriterierna att ha vanan av att arbeta 

med sociala frågor men även se sociala investeringsidéen i utvecklandet av kommunens 

fritidsverksamhet. 

Meningsfull fritid för alla: Vänsterpartiet har i fritidsnämnden jobbat för att Umeå kommuns 

fritidsverksamhet skall skapa meningsfullhet, bredd och även bejaka de verksamheter som inte bara är 

idrott – fokus är att varje Umebo skall erbjudas en meningsfull fritid. Ett exempel på att bredda och 

öppna upp för detta perspektiv var att bjuda in fritidsforskaren Ulf Blomberg som höll föreläsningen 

”Utan spaning ingen aning” – Unga fritidsvanor ur ett kön-, klass- och etnicitetsperspektiv. Blomberg 

föreläste för såväl personal inom Umeå fritid och Fritid Unga och på kvällen höll Blomberg offentlig 

föreläsning. Föreläsningen var uppskattad och öppnade upp för samtal kring att se till hur vi bäst kan 

nå ungdomar som inte har möjlighet att delta i fritidsutbudet eller föreningslivet i övrigt. Det kan 

handla om att se över fördelning av föreningsbidrag, öppna upp för fler drop-in tillfällen men även 

utveckla fritidsgårdsarbetet och utbuden av dem. 

Bostadsnära fritid: Vänsterpartiet vill främja möjligheterna till god fritid i ens närmiljö, där 

exempelvis möjligheterna till spontanidrott skall finnas. De kommunala lokaler, såsom 

skolgymnastiksalar och andra kommunala lokaler, anser Vänsterpartiet skall i större grad vara öppna 

för föreningsverksamhet och spontanidrott. I och med sociala investeringarna och den fond som 

skapats därigenom kommer drop-inverksamheten få möjligheter att vidareutvecklas till att omfatta fler 

områden men även utveckla verksamheten ur ett tydligt genusperspektiv.  

Andra områden som kommit att behandlas under det gånga året: Vänsterpartiet har lyft fram 

behovet av att utveckla ett mer jämlikt och tillgängligare friluftsutbud i Umeå kommun. Att ta tillvara 

friluftslivet är ett sätt att öka folkhälsa såväl som att lyfta upp värdet av natur- och miljöfrågor. 

Friluftsaktiviteter är sällan kopplade med höga kostnader och lättare att praktisera oavsett om man är 

van eller ovan, men kommunen måste göra det mer lättillgängligt ur jämställdhets, 

jämlikhetsperspektiv men även tillgängligt ur ett psykiskt och fysiskt perspektiv. Vänsterpartiet har 

framfört dessa åsikter i samband med budgetarbetet och kommer att följa upp dess utveckling.  
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Två större frågor som kom att aktualiseras under året var KFUM:s Allaktivitets hus i gamla slakteriet 

på Teg samt SURF:s akuta ekonomiska situation. Avseende KFUM:s ansökan om medel för att kunna 

färdigställa allaktivitetshuset så avslog ansökan av fritidsnämnden. Beslutet var förankrat hos samtliga 

partier och där Vänsterpartiets främsta hållning var att summan pengar som söktes (ca. 8 miljoner) var 

för stor men och att verksamheter, liknande det KFUM ville erbjuda, borde vara mer utspritt och 

tillgängligt i medborgares närhet. 

SURF (Södra Umeå ryttarförening) kom att drabbas av ekonomiskt trångmål som under hösten 2011 

blev akut. SURF:s verksamhet involverar idag runtomkring ca 500 aktiva, varav övervägande delen är 

unga tjejer. I och med att SURF:s ekonomiska läge uppdagades kom presidiet för fritidsnämnden bli 

informerade om läget för att därefter kunna se vilka åtgärder som kommunen kunde bistå med. Ett av 

presidiets råd till SURF var att vända sig till Kommunstyrelsen med en ansökan om akut stöd, något 

som kommunstyrelsen avslog och hänsköt till fritidsnämnden. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 

ansåg att det SURF:s situation var så pass akut och att dess verksamhet så pass viktig att det enda 

alternativet var att bevilja dem ett särskilt stöd (600 000 SEK). Beslutet fattades under sista nämnden 

2011. 

 

För- och grundskolenämnden 

Tamara Spiric (2:a vice ordförande) 

Andreas Nyberg (ersättare) 

 

En mycket uppmärksammad förändring var förtydligandet om att skolan ska vara avgiftsfri. Nämnden 

godkände nya riktlinjer för en avgiftsfri skola och gjorde vissa justeringar för att ytterligare förtydliga 

skrivningarna.  I korthet säger riktlinjerna att alla former av verksamheter i skolan som studiebesök, 

exkursioner, utflykter, lägerskolor samt aktiviteter i anslutning till friluftsdagar eller motsvarande ska 

finansieras inom skolans ekonomiska ram eller genom projektmedel eller annan extern finansiering. 

Insamling av pengar till klasskassor där föräldrar betalar och som sedan används till aktiviteter i 

skolverksamheten ska inte förekomma. Nöjesresa och får inte ske på skoltid och skolan ska heller inte 

direkt eller genom personals arbete svara för finansiering eller stöd till resan. För Vänsterpartiet var 

det en framgång eftersom det nu blivit tydligt att barnen aldrig ska behöva bekymra sig över sådant 

som att ta med mat för att vara med på skolans aktiviteter. Barnen ska inte begränsas för att föräldrar 

inte kan betala för friluftsaktiviteter och skolresor.  

 

Vänsterpartiet har också varit med och drivit igenom en förbättring och utökning av nattisverksamhet, 

dvs. barnomsorg på obekväma arbetstider. I skrivande stund pågår en översyn om att förbättra 

verksamheten och göra den tillgängligare i andra stadsdelar. Vänsterpartiet har också arbetat aktivt för 
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förbättringar av fritidsverksamheten. Det gäller både gruppstorlekar och innehållet i 

fritidsverksamheten. Vänsterpartiet såg även under 2011 till att Umeå kommun nu har ett högre snitt 

på lärartätheten. 

 

När det gäller storleken på barngrupperna inom förskolan så finns avsatta medel för att minska 

barngrupperna. Det har dock uppstått tekniska problem att genomföra detta i hela kommunen. Det 

beror dels på problem med mark- och bygglov för att bygga nya förskolelokaler, dels att tänkta 

befintliga lokaler som Västtegsskolan visat sig vara otjänliga att använda som förskolelokaler.  

 

Nämnden har också arbetet med frågan om feministiskt självförsvar i skolorna. 2005 beslutade 

kommunfullmäktige att skolorna i Umeå skulle utbilda eleverna i feministiskt självförsvar. Men en 

uppföljning som gjorts visar att få skolor och kommunala verksamheter har genomfört uppdraget.  

Ansvariga nämnder, däribland för- och grundskolenämnden har därefter vidtagit åtgärder för att får 

verksamheten att fungera.  

 

Vi har också varit med och drivit igenom satsningar riktade mot studievägledare. En studie- och 

yrkesvägledare ska inte bara vägleda elever utan också väcka andra tankar för dem som ska välja 

vidare – välja för framtiden. Därför är det otroligt viktigt att studie- och yrkesvägledarna som dagligen 

möter elever har kunskap och förståelse för hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut och kan vägleda 

oberoende av kön.Det finns ett behov av utbildning av vägledare för att de undviker att hamna i 

stereotypa tankesätt i sitt arbete. Det har lett till att studievägledare i kommun nu genom gått ett första 

steg i denna satsning som är en genusutbildning. 

 

Det kan också nämnas att 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.  

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Peter Möller (2 vice ordförande) 

Rolf Sjöström (Ersättare) 
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De frågor vi har drivit är integrationen inom gymnasieskolan – att teoretiska program ska blandas med 

praktiska och att nyanlända elever inte ska gå för sig själva. Vi har också drivit att det måste bli fler 

specialpedagoger och speciallärare i gymnasieskolan samt att alla ungdomar födda 1994 skulle få 

sommarjobb. På slutet har vi också drivit på för att gymnasieskolan ska arbeta mot unga tjejers 

psykiska ohälsa. 

Vi har fått igenom att vi ska ansöka om pengar till fler specialpedagoger och speciallärare, att vi ska 

sprida ut språkintroduktion på fler skolor, att vi nu i februari ska ha en temanämnd där vi ska diskutera 

tjejers psykiska ohälsa. Dessutom såg vi till att alla 94:or fick sommarjobb. Vi har strukit det 

entreprenöriella lärandet ur verksamhetsplanen för 2012 och vi lyckades också få nämnden att äta på 

Vildmannens skolmatsal där skolmaten är under all kritik. 

20 ungdomsjobbare har också anställts inom GVU som ett resultat av överenskommelsen med 

sossarna.  

Det som har gått emot oss är förändringarna gällande Östra. Man la ned de teoretiska programmen och 

spred inte ut IVIK vilket gör skolan mer segregerad då ungdomar med invandrarbakgrund samlas på 

ett ställe och de teoretiska programmen på ett annat ställe. Det ser dock ut att kunna bli en ändring på 

detta åtminstone när det gäller Språkintroduktionen (nya IVIK). Skolinspektionen har också tvingat på 

oss en ny friskola – Plusgymnasiet AB trots att vi starkt avrådde dem. 

 

Peter Möller, 2:e vice ordförande 

 

Kulturnämnden 

Agneta Högstadius (ledamot t.o.m. april 2011) 

Maria Johansson (ledamot) 

Jan Danielsson (ersättare) 

 

Vilka frågor har varit aktuella? 

Under våren handlade det framför allt om biblioteksflytten, där Vänsterpartiet drev linjen att Stadsbiblioteket 

inte skulle flyttas till kajen. I övrigt diskuterades kulturhuvudstadsåret, där nämnden efterfrågade 

information. V:s ledamot Agneta Högstadius valde att avsäga sig sitt uppdrag i april. På nämndsmötet den 
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23/5 tog Kulturnämnden beslutet att flytta stadsbiblioteket till kajen. V med Jan Danielsson, C och MP 

yrkade avslag och lämnade sedan in en reservation till beslutet. 

 

Den viktigaste frågan under hösten var budgeten. I arbetet med budgeten för 2012 finns en uttalad 

målsättning att stärka amatörkulturen och samtidigt stödja den professionella kulturen. Den ramökning på 1 

miljon kronor som tilldelats inför 2012 har fördelats på bland annat permanentade bidrag till Samisk vecka 

och Littfest samt en pott på 200 000 till nya föreningar. 

 

Nämnden har fått fortlöpande information om hur arbetet med Kulturhuvudstadsåret framskrider. Vid varje 

träff kom också frågan om Kulturväven upp, även här med övervikt på information snarare än diskussion. En 

fråga som dock diskuterats är placeringen av depåbiblioteket. En utomstående utvärdering har gjorts av 

Grubbebiblioteket som intraprenad, och utredaren var mycket positiv till hur verksamheten drivits och 

utvecklats. Slutligen så har ett barnkulturråd har inrättats. 

 

Vad har vi fått igenom?  

I samband med att V tvingades backa på frågan om biblioteksflytten fick vi dock igenom kravet på att ett 

kvinnohistoriskt museum skulle inrättas i det nya kulturhuset. Vi fick även igenom kravet på en minskning 

av kvadratmeterytan, och därmed en lägre hyreskostnad, i det nya stadsbiblioteket 

 

 

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.  

 

I övrigt kan nämnas att Agneta Högstadius, som suttit i nämnden i sju år, lämnade uppdraget som ordinarie 

ledamot i våras, och att höstterminen har fungerat som en inskolningsperiod för den nya, dvs. undertecknad.  

En del av denna inskolning har skett i dialog med Agneta och suppleanten Jan Danielsson. Bland annat har vi 

luftat möjligheten att skapa ett diskussionsnätverk där vi kan få idéer till frågor att driva i nämnden. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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Sofia Stolt (ledamot) 

Mattias Nilsson (ersättare) 

 

Vilka frågor har vi drivit?  

I miljö- och hälsoskyddsnämnden har vi fått anpassa oss efter dagordningen, en dagordning som vi 

inte har haft så mycket att säga till om. Luft- och trafikfrågan har vi försökt lyfta fram i olika 

exploateringsärenden. Ofta verkar tjänstemännen förorda en radikalare miljöpolitik än s och m som 

tillsammans är i majoritet. Men vi har försökt föra fram Vänsterpartiets politik så gott som vi kunnat, 

utifrån de frågor som hamnat på vårat bord. Under hösten/vintern har vi båda deltagit i den grupp som 

arbetat med frågan om att stänga Storgatans centrala del för genomfartstrafik och göra om den till en 

gång- och cykelgata. 

  

Vad har vi fått igenom?  

 Vi har fått igenom ändringar i olika yttranden.  

 Vi lyckades stoppa ett förslag som skulle innebära att våra möten skulle hållas bakom stängda 

dörrar.  

  

Vad har gått emot oss?  

Vi är båda är nya i nämnden och i ”nämndssammanhang”. Det har varit svårt/tidskrävande att lära sig 

och ta in allt nytt. Vi hoppas att vi under nästa år kan koncentrera oss mer på att göra politik. En annan 

svårighet har varit att förslag och inspel oftast kommit med kort varsel, och det är lite svårt att 

uppbringa en enhetlig och förankrad politik med en veckas inläsning. 

  

Socialnämnden 

Annika Herrström (2:e vice ordförande) 

Jonas Karlberg (ledamot) 

Erik Ferry (ersättare) 

Åsa Bäckström (ersättare) 

Vänsterpartiet har under året varit i majoritet tillsammans med Socialdemokraterna i kommunen. Detta 

gäller förstås även socialnämnden. Vi innehar posten som andra vice ordförande och sitter alltså med i 

presidiet. Detta medför att vi även har möjlighet att väcka frågor till dagordningen på ett lättare sätt. 
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I budgeten för 2012 fick Vänsterpartiet igenom att volymökningarna inom äldre – och 

handikappomsorgen skulle kompenseras helt. Detta kommer att spela stor roll för vårt arbete under 

2012 då det möjliggör ett större spelrum för utveckling av verksamheten.  

 

Vänsterpartiets grupp i nämnden har inför varje nämnd diskuterat igenom dagordningen men även 

försökt hitta egna frågor att driva. Gruppen har fungerat bra men under mer eller mindre hela året har 

en av ersättarna saknats. Vi har haft regelbunden kontakt med S innan möten. 

I nämnden har arbetet fungerat bra. Vi har i samarbete med S tagit tillbaka dels ett äldreboende dels ett 

boende för ensamkommande flyktingbarn från privat regi. Vi kommer att fortsätta på linjen att återta 

verksamhet till kommunal drift. För att underlätta det har vi tagit reda på vilka verksamheter som står 

på tur för förlängning av avtal eller ny upphandling. Vi var även helt emot att Bäckbacka skulle få 

bygga en form av trygghetsboende som kommunen skulle subventionera genom att hyra in sig i 

särskilt boende där. Tillsammans med S sa vi nej till detta. 

En annan fråga som varit uppe är under vilken nämnd som Öppen förskola ska ligga. V: s grupp i 

nämnden var tveksamma till att den flyttas till För- och Grundskolenämnden. Frågan kommer att 

utredas vidare och fattas beslut om senare. 

Under året har vi skrivit flera insändare bl.a. om äldrevården och barnfattigdomen. 

Vi vill förbättra oss vad det gäller att driva egna frågor i nämnden. Frågor som vi jobbar med just nu är 

om kommunen ska bidra till trygghetsboenden, en höjning av a priset inom hemtjänsten samt att få till 

stånd en familjecentral på Ålidhem. Just nu har vi gett tjänstemännen i uppdrag om att dels räkna på 

vad en höjning av priset inom hemtjänsten skulle kosta samt hur stor fördyringen blir för den enskilde 

i ett trygghetsboende. Vi räknar att få svar på detta i början av året. 

 

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. Det har tagit tid att sätta sig in i alla olika delar av 

verksamheterna och det återstår en del att skaffa sig bättre koll på. 
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Allmänt har vi verkat för en bättre medborgardialog och delaktighet och där finns att rensa ut 

begreppet ”kund” från verksamheterna men det biter sig ännu fast i intraprenadernas vokabulär. 

 

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

trygga GC-vägar till skolan, lekmiljöer och andra viktiga platser för barn o 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 till en bättre GC väg som (s) först 

ville skjuta framåt i tiden. Satsning på kollektivtrafik och mindre satsning på bilvägar. Vi har fått bra 

stöd från (s) i dessa frågor och sen har hela nämnden ställt sig bakom.  

 

Att bevara det offentliga rummet och parker från exploatering för nybyggnation och att bevara detta 

för allmänheten har varit en linje som vi drivit men som vi inte alltid fått stöd för t.ex. gäller det 

Renmarkstorget. Vi har också drivit på för en bättre vinterväghållning så att GC-banor och 

busshållplatser och huvudnätet för bussarna ska skötas bättre. Trots detta har lokalbussarna redan måst 

ställa in trafiken två gånger denna vinter. Fastighetsfrågorna är ett annat område där (v) driver på för 

att kommunens fastigheter ska skötas och underhållas bra men utan att hyrorna höjs mer än index. 

Slutligen så håller ett säkerhetsprogram för kommunen och dess olika nämnder och verksamheter på 

att arbetas fram under ledning av en grupp från TN och från ”Brand och säkerhet”. 

 

Samarbetet med (s) fungerar riktigt bra och klimatet i och från de andra partierna i nämnden är 

intresserat och konstruktivt. 

 

Jämställdhetsutskottet 

Tamara Spiric (ordförande) 

Karolina Frykholm (ersättare) 

 

Kommunens jämställdhete har lyfts ordentligt senaste året och fått mycket uppmärksamhet både i 

Umeå och i övriga landet. Framförallt har utskottet utvecklat en av de bästa jämställdhetsstrategierna i 

Sverige. I strategin finns ett tydligt fokus på makt, fördelning och ekonomi. Kommunen ska genom 

kartläggningar och satsningar synliggöra de skilda ekonomiska förutsättningar som finns mellan män 
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och kvinnor i Umeå kommun och hur detta påverkar deras handlingsfrihet. Dessutom ska kommunen 

arbeta aktivare för att män och kvinnors uttag av föräldraledighet fördelas jämnare. Detta görs bl.a. 

genom en riktad kampanj till kommunanställda män som uppmuntras att ta ut mer föräldraledighet. 

Utskottet har också tagit initiativ till utbildning i chefsleden, bl.a. genom kursen ”Kön, makt och 

samhälle”, en utbildning för chefer i genusfrågor. Utskottet har också fokuserat på kommunanställdas 

villkor och hur det påverkar relationen mellan kvinnor och män. En viktig fråga är 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. I centrum står frågor som: med hur 

mycket pengar stödjer den offentliga resurstilldelningen kvinnor och män, flickor och pojkar? Hur 

möter de offentliga utgifterna kvinnors och mäns, flickors och pojkar behov och prioriteringar? Som 

grund för arbetet ligger den nya jämställdhetsstrategin, ett dokument som innehåller mål och visar 

kommunens ambitioner med arbetet. Umeå kommun är en av landets första kommuner som jobbar på 

detta sätt.  

  
  

Näringslivs- och planeringsutskottet 

Annika Herrström (ledamot) 

 

Under året har flera stora planeringsfrågor gått vidare genom NP. Översiktsplanen för Umeå kommun 

och vidare fördjupningsplaner för olika områden. V har tagit ställning för en förtätning av stadens 

centrala delar, byggandet av högre hus samt fler bostäder centralt. Vi har dock vid några tillfällen 

reserverat oss, ex. till förslaget att riva ”Stallet”, en tillbyggnad på Stora Hotellet.  

För övrigt är det jag kunnat bidra med i NP att lyfta frågor till diskussion under mötena, ex. 

badhusfrågan och luftföroreningarna i Umeå, samt att vi genom representation i NP håller oss insatta i 

de större planeringsfrågorna.  

Vi har inget fastställt samarbete med S i planeringsfrågorna förutom när de kommer in som 

budgetfrågor. S är oftast väl sampratade med alliansen i dessa frågor så handlingsutrymmet för oss 

känns begränsat. 

 

Umeå parkerings AB (UPAB) 
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Mattias Sehlstedt (ordförande) 

Under året har några frågor varit de mest aktuella i kommunens parkeringsbolag. Det är arbetet för att 

satsa på miljövänlig teknik, planering för nya parkeringshus i centrum, planerna på att flytta ut 

arbetsplatsparkering längre utanför centrum och införandet av en mångfald av betalningssätt för 

parkeringsavgifterna. En ytterligare fråga som är aktuell och som kommer att vara det under de 

kommande åren är frågan om ”gröna friköp”. Vilket innebär att normen för hur många 

parkeringsplatser som måste finnas sänkts och att fastighetsägaren i stället satsar resurser på 

exempelvis subventionerade busskort, satsningar på att få anställda att ta bussen. Antalet bilar i 

centrum måste minska och i det arbetet är gröna friköp tillsammans med projektet Park & Bike två 

delar för att bidra till en bättre miljö i centrum. Vänsterpartiet driver på för att Upab ska bedriva ett 

offensivt miljöarbete.  

 

 

Umeå företagscentra 

Sofia Hagström (ledamot) 

Då "färdriktningen" för bolaget varit fastslagen sedan ganska länge, dvs att en försäljning av 

fastigheterna och i förlängningen en avveckling av bolaget ska komma till stånd, har jag inte upplevt 

det som ett uppdrag där det finns särskilt många politiska konflikter. En försäljning av bolagets 

fastigheter på Umestan är antagligen ganska nära förestående, pga saneringskrav kommer det 

förmodligen att ta lite längre tid att avyttra fastigheten i Hörnefors. Relationen till de andra 

styrelseledamöterna fungerar mycket bra, jag har ju tyvärr bara kunnat vara med under hösten då jag 

var utomlands under våren men alla har varit mycket vänliga och förklarat det jag inte hängt med i. 

 

UMEVA 

Carina Pettersson (ledamot) 

Under det gångna året har mycket hänt på UMEVA. En stor fråga under året har varit särtaxan i 

Stöcksjö. Flera boende har varit negativa utifrån att arbetet gjorts i olika etapper där också priserna 

varit olika. Eftersom dragningen av ledningar till detta område varit komplicerat, främst utifrån 

miljöaspekten har kommunfullmäktige fattat beslut om att särtaxor ska tas ut. UMEVA hade i en 

första uträkning satt särtaxan till en nivå som sedan fick justeras då den blev orimligt hög och 
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missvisande.  Den nya taxan gäller bara för de kommande etapperna men inte för den första.  

Styrelsens uppgift har varit att se till att beräkningen av särtaxor sker på ett förutsägbart sätt så att det 

blir begripligt för alla.  

En annan stor fråga har varit den om nya taxor för allt vatten och avlopp i kommunen. Beslutet om 

höjningar är ett trendbrott för Umeå som alltid strävat efter att ha så låga avgifter till kunderna som det 

går. Det blir höjningar vid tre tillfällen, 2011, 2012 och 2014 med 10, 20 och 10 %. Även om dessa 

höjningar kan tyckas stora kommer Umeå ända att ha ett vatten som har ett lägre pris än 

riksgenomsnittet. Anledningen till taxehöjningarna är att vattenreningsverket på Ön är från 1950-talet 

och har nu tjänat ut. Verket har nått taket för sin kapacitet och när Umeå vill växa måste reningen av 

vattnet hänga med. Tidigare styrelser har inte velat höja taxorna eller velat påbörja arbetet som nu är 

oundvikligt.  

En nyligt gjord kundundersökning visar att umeborna är nöjda med UMEVA, både i fråga om vattnet, 

avloppet och deponin. Det har kommit in synpunkter på tydligare information om vad som ska 

återvinnas och på vilket sätt.  UMEVA nu blivit klara med den nya ÅVC:n på Klockarbäcken. 

Smygpremiär är i januari 2012 och premiär i juli samma år.  

Beredningsgruppen för sociala investeringar 

Tamara Spiric (ordförande) 

Irina Enbuska von Schantz (ledamot) 

Annika Herrström (ledamot) 

 

Så här beskrivs projektet kortfattat på Umeå kommuns hemsida: ”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. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten 

ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa. Vidare ska satsningen underlätta och stimulera 

gränsöverskridande ansatser mellan olika verksamheter. Medlen ska prioriteras till förmån för 

målgrupper där utmaningarna idag är som störst. Insatser av förebyggande karaktär och som innebär 

att man tidigt ger rätt stöd till barn och unga är särskilt prioriterade”.  

 

Beredningsgruppen har beviljats drygt 5,8 miljoner kronor till Elevhälsans projekt ”Tillbaka till 

skolan”. I för- och grundskolan i Umeå finns cirka 25–30 elever som aldrig är i skolan. Elevhälsan 

startar projektet för att hjälpa dem tillbaka. 

  

Elevhälsans projekt ska med riktade och flexibla insatser hjälpa hemmasittarna att komma tillbaka till skolan. 

Särskilda ”TTS-team” (tillbaka till skolan) med bland andra skolpsykologer, specialpedagoger och 
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socialsekreterare ska i samverkan med varje elev, föräldrar och skola kartlägga orsakerna till frånvaron, sätta in 

stödåtgärder och verka för att eleven fullföljer sin skolgång. Ny kunskap och utveckling av metoder i projektet 

ska också användas för att undvika problem med hemmasittare i framtiden.  

 

Beredningsgruppen har också beviljat projektet ”Drop in-idrott” på Ersboda 1,7 miljoner kronor för att 

stödja spontanidrotten i stadsdelen. Tanken är ett brett utbud i flera bostadsområden som ska tilltala 

både tjejer och killar. Dessutom har individ- och familjeomsorgen beviljats 5,1 miljoner kronor för att 

långsiktigt stärka kompetensen för rådgivning och stöd till barn, unga och deras familjer och kunna 

erbjuda rätt insatser i rätt tid.  

 

 

 

 

 

 

 


