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Tjänsteskrivelse 
2018-03-12 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00027 

Finans- och kraftrapport 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna Finans- och kraftrapport februari 2018 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 
rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 
kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 
samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 
Finans- och kraftrapport februari2018 
 
 

Beredningsansvariga 
Anna-Karin Nilsson 
Anna Westerlund 
 

Beslutet ska skickas till 
Lennart Malm 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna-Karin Nilsson 
Befattning Portföljförvaltare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 107 
Diarienr: KS-2018/00027 

Finans- och kraftrapport februari 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna Finans- och kraftrapport februari 2018. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 
rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 
kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens 
positioner samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 
Finans- och kraftrapport februari 2018 

Beredningsansvariga 
Anna-Karin Nilsson 
Anna Westerlund 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Lennart Malm 
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Tjänsteskrivelse 
2018-04-03 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00139 

Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen 
april 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 att samtliga beslut som fattas 
med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av delegationsbeslut. Lista med fattade beslut i KSAU, KSNP och 
KSPU 2018-03-13 – 2018-04-03. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 
 
   
 
 
  
  
 



     
 

 

 

Uttagen: 2018-04-03 
 

 

    
  

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
 

     
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Rubrik Datum Paragraf 
Upphandling: Grönyteskötsel för fastighet - Beslut leverantör 2018-03-13 89/18 

Upphandling: Parkdrift Norra - Beslut leverantör 2018-03-13 90/18 

Upphandling: Parkdrift Västra - Beslut leverantör 2018-03-13 91/18 

Upphandling: Parkdrift Östra - Beslut leverantör 2018-03-13 92/18 

Medfinansiering av projekt om förnyelsebara energilösningar i bostäder: NordRES 2018-03-20 100/18 

Överklagat beslut angående Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap - 
Akuthärbärge 

2018-03-20 101/18 

Samverkansöverenskommelse om förebyggande dopingarbete i Västerbotten 2018-03-20 102/18 

Kurser och konferenser 2018-03-20 2018-03-20 103/18 

Äskande av medel till Katamarankajen 2018-03-20 95/18 

Upphandling: Skolmattransporter, beslut förfrågningsunderlag 2018-03-20 96/18 

Försäljning del av fastigheten Umeå Licentiaten 3 2018-03-20 97/18 

Yttrande över remiss: Starkt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2018:2) 

2018-03-20 98/18 

Medfinansiering av projekt: Bothnia Cleantech Business 2018-03-20 99/18 

Upphandling: Bemanningstjänster administration, antagande av leverantör 2018-04-03 108/18 

Upphandling: Avfallsförbränning - Beslut leverantör 2018-04-03 109/18 

Upphandling: Besiktning av Lyftanordningar och Trycksatta anordningar, antagande av 
leverantör 

2018-04-03 110/18 

Upphandling: Hälsokontroll brandpersonal, antagande av leverantör 2018-04-03 111/18 

Upphandling: Möbler till Eriksdals och Resedans vård- och omsorgsboende - beslut 
förfrågningsunderlag 

2018-04-03 112/18 

Medfinansiering av projekt: Nationell och internationell politisk påverkan (NIPP), Region 
Västerbotten 

2018-04-03 113/18 

Yttrande över remiss: Stärkt skydd för valhemligheten 2018-04-03 114/18 

Yttrande över remiss: Alkoholreklam i sociala medier m m, (SOU 2017:113) 2018-04-03 115/18 
 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott 

Rubrik Datum Paragraf 
Remiss: Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende ny bro över Umeälven, 
Umeå kommun 

2018-03-20 34/18 

Remiss: Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende vägport 2018-03-20 35/18 

Remiss: Ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Grop 21, Röbäck 11.12 m fl  2018-03-20 36/18 

Markanvisning på del av fastigheten Umeå Obbola 19:1, OBOS Mark AB 2018-03-20 37/18 

Umeå Östra Resecentrum - Markanvisning 2018-03-20 38/18 

Förlängning av markanvisningsavtal för fastigheten Umeå Licentiaten 3 2018-03-20 39/18 

Truckstop Nydala 2018-03-20 40/18 

Inbjudan: Forum för politiska ledare, Malmö 17 april 2018-03-20 41/18 

Remiss: Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande 
besöksnäring (SOU 2017:95) 

2018-04-03 46/18 

Gemensam beställningscentral för samhällsbetalda resor i Västerbotten 2018-04-03 47/18 



     
 

 

 

Uttagen: 2018-04-03 
 

 

    
  

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
 

     

Tomtebo strand, godkännande av hållbarhetsprogram inför leverans till Citylab 2018-04-03 48/18 

Samråd - Detaljplan för fastigheten Kattfoten 6, inom Backen, Umeå kommun 2018-04-03 49/18 

Markanvisning för fastigheten Umeå Sävar 11:17 samt del av Sävar 66:1 2018-04-03 50/18 
 

Kommunstyrelsens personalutskott 

Rubrik Datum Paragraf 
Uppdragsplan Inre kvalitet 2016 - 2018 - justering av målvärden 2018-03-27 17/18 

Delegationsbeslut mars 2018 2018-03-27 18/18 
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Tjänsteskrivelse 
2018-04-04 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00037 

Anmälningsärenden mars 2018 

Förslag till beslut 
Anmälningsärenden föranleder inte några beslut. 

Ärendebeskrivning 
Inbjudan 
Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen, Stockholm 8 
maj – pwc 
 
Till kommunchefer: Nominering av vardagshjältar i civilsamhället – 
Länsstyrelsen Västerbotten 
 
Protokoll 
URnära ideell förening 2018-01-17 
URnära ideell förening 2018-03-01 
 
Norrlandsoperan AB 2018-02-22 
 
Bolagsstyrningsrapporter till kommunstyrelsen 
Missiv 
Norrlands Etanolkraft AB (NEKAB) 
SEKAB BioFuel Industries AB 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
 



www.pwc.se/academy

Ägarstyrning, det kommunala 
bolaget i kommunkoncernen

Välkommen på utbildning
Utbildningen vänder sig till 
kommunledningar, kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktiges presidium, 
styrelseledamöter och bolagsledningar 

Stockholm den 8 maj 2018



Ägarstyrning, det kommunala 
bolaget i kommunkoncernen

Vi ger dig kunskap om de legala grunderna i kommunallagen 
och aktiebolagslagen, roller och ansvarsfördelning inom den 
kommunala koncernen och former för dialog mellan ägare och 
bolag. Dessutom behandlar vi ökade krav på kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över bolagen. Vi visar på ett processorienterat ar-
betssätt för att förbättra ägarstyrning med praktiska exempel.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till kommunled-
ningar, kommunstyrelsen, kommunfull-
mäktiges presidium, styrelseledamöter och 

Mål och inriktning
Syftet med utbildningen är att ge delta-
garna kunskap om roller och ansvarsför-
delning mellan kommun och bolag samt 
praktiska tips och exempel i utformningen 
av ägarstyrningen.

Ort och datum
Utbildningen kommer att genomföras på 
följande ort våren 2018:

Stockholm den 8 maj

Hålltider
Utbildningen börjar kl 09.30, kaffe ser-
veras från kl 09.00 och vi avslutar dagen       
kl 16.30.
 

Innehåll  

Avgift
Avgiften är 4 250 kronor exklusive lag-
stadgad mervärdesskatt. Dokumentation, 
lunch och kaffe ingår i priset. Anmäl fem 
deltagare från samma kommun - betala för 
fyra deltagare.

Anmälan
Gå in på www.pwc.se/academy och gör 
din anmälan där, eller maila till anette.
thrygg@pwc.com, senast 4 veckor före 
utbildningsdagen.

Anmälningsvillkor
En månad före utbildningen är anmälan 
bindande och hela avgiften debiteras vid 
eventuell avbokning. Skulle du få förhin-
der och inte kan delta, överlåt gärna din 
plats till en kollega.

 

• Roller och ansvar i kommunkoncernen, ägarrollens utveckling
• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
• Styrdokument, företagspolicy, ägardirektiv
• Dialog
• Rapportering
• Samhällsnytta
• Samägda bolag



Utbildningsledare

Kontaktperson,  praktiska frågor:
Anette Thrygg, 010-212 96 17, anette.thrygg@pwc.com

Övrigt
Har du behov av tillgänglighetsanpassning eller specialkost var vänlig kontakta  
Anette Thrygg 010-212 96 17, anette.thrygg@pwc.com

Peter Söderman och Thomas Hjelmqvist, 
med lång erfarenhet av ägarstyrnings-
frågor inom kommunal verksamhet.

Peter Söderman, 010-212 61 31 
peter.soederman@pwc.com

Thoms Hjelmqvist, 010-212 56 75
thomas.hjelmqvist@pwc.com

Kontaktpersoner för program-
innehåll och upplägg

Peter Söderman 



Snabbaste vägen till viktig kunskap

            Hela utbildningsutbudet   
            on-line

            Dialog – nyhetsbrever 
            som gör det enklare

            Anpassad utbildning 

            Tidigare deltagare – gå 
            med i vårt LinkedIn-grupp

OBS!
Vår kurs utbud 

utökas ständigt. 

Besök vår webbplats 
för samtliga  

kurser.

Academy är vårt samlade utbildningserbjudande som utgår från det breda spektrum av 

och ideella föreningar. Vi vill kunna hjälpa dig inom alla de områden som vi behärskar 
bäst. Vill du veta mer? På vår webbsida www.pwc.se/academy kan du läsa mer om inne-

-
ning med 3 600 medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfa-
renhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs 
av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, 
främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

-

medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.
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Protokoll öppet LAG gruppsammanträde 
Tid: 17 januari 2018, kl. 17.30 -18.30  
Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Enar Jonsson öppnar dagens möte och hälsar samtliga deltagare välkomna till det första 
LAG-gruppsmötet 2018.  

 
§2 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering, jäv 

Dagordningen godkändes med följande tillägg:  
§5 SKUR – begäran av formell förlängning Länsstyrelsen 
Byaplan Pengsjö  
Direktjustering §9 verksamhetsberättelse  
§10 Service till alla PODD-medverkan  
Till justerare valdes Kjell-Åke Nilsson. §9 Föreningsstämma 2018 - Verksamhetsberättelse 
2017 direktjusteras. Protokollet i övrigt justeras den 24 januari 2018. 
Linda Berglund anmälde jäv under §5 – Byaplan Vitvattnet.  
Närvaro samt beslutande LAG-ledamöter återfinns i bilaga.  
 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 
§4 Rapporter  

LUS  
Dialogmöte Jordbruksverket 
Den 6 december genomfördes ett dialogmöte med Jordbruksverket. Det genomförs nu en 
organisationsförändring på Jordbruksverket som innebär att flera enheter hamnar under 
samma tak. Tanken är att det ska leda till en effektivare handläggning. Samtidigt 
konstaterades att det verkar finnas en ny anda på verket. Det resoneras mer av att ”våga ta 
beslut” och att det kostar mer med lång handläggningstid än sanktioner från EU. 
Handläggningstiden har minskat något, från 7 till 6 månader. Det håller på att nyanställas 10 
st. handläggare. Målsättningen är att nå ned till 3 månader under våren. Det är idag beviljat 
25% av totala budgeten. Uppmaningen från Jordbruksverket är att göra utbetalningar ofta på 
de projekt som har stöd från regional- och socialfonden. 
För att inte stödmottagare ska drabbas är det viktigt att få samtliga handläggare på 
leaderkontoren "klara". I dagsläget finns 14 stycken. Det behövs en större transparens och 
feedback från Jordbruksverket om vilka fel som görs och vilket stöd som behövs. I dagsläget 
så finns det fyra leaderområden som har stora problem med handläggning att de inte får 
handlägga nya projektansökningar förrän de kommit till rätsida med handläggningen.  
  
Möte med riksdagens politikernätverk för landsbygdsfrågor  
Den 7 december träffade LUS riksdagens politikernätverk för Landsbygdsfrågor. Från 
riksdagen deltog Håkan Svenneling Näringsutskottet, Ann-Charlotte Hammar Johnsson 
Näringsutskottet, Peter Helander, Finansutskottet, Birger Lahti, Näringsutskottet och Per-Arne 
Håkansson, Näringsutskottet. 
LUS är noga med att informera om att Leader i Europa via Tartu- och Vernhorst deklarationen 
vill att det ska avsättas 15% i alla fonderna till Leadermetoden. Leaderområden behöver få 
mandat att jobba med landsbygdsutveckling och att detta är ett sätt för EU att nå medborgarna. 
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LUS påtalade vikten av att hela Sverige ska omfattas av Leadermetoden så som det står i 
Landsbygdskommitténs förslag. 
 
Därefter följde en dialog med inlägg om bland annat att den lokala förankringen är viktig. 
Leadermetoden är en möjlighet att pröva nya idéer och ofta är länken mellan myndighet och 
entreprenörer. På grund av Brexit finns det stor risk för att det blir mindre pengar under nästa 
programperiod. Det är därför viktigt att fokusera på kärnan. 
 
Håkan Svenneling kommer att ta initiativ till att riksdagen gör ett seminarium om 
landsbygdsprogram och samordningspolitik tillsammans med närings- miljö- och 
jordbruksutskottet under våren 2018. 
  
Möte SKL 
Den 7 december så träffade LUS Gustav Rehnström, som deltog för SKL. Gustav arbetar på 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Gustav berättade att kommunerna är i huvudsak 
positiva till Leader under denna programperiod och deltar både som projektägare och hjälp. 
De kritiska röster som hörs kommer från nationellt håll och även en del regionalt. Det rör sig 
om att det är svårt att få in de mjuka värdena att få betydelse för regionerna. Det är också 
svårt att mäta och övertyga på regional och nationell nivå. 
 
I diskussionen som följde konstaterades att det är viktigt med aspekten att resultatet är 
långsiktigt. 80% av projekten inom Leader har en långsiktig överlevnad. Det är mer positivt än 
stora EU projekt som kan verka vara billiga per arbetstillfällen, men som inte är långsiktiga. 
 
LUS kommer att hålla sitt medlemsmöte i april i anslutning till den nationella leaderträffen.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 

§5 SKUR 
URnära har på föregående LAG-grupps möte beslutat att göra en uppföljning på indikatorerna 
för projektet SKUR. Då samtliga redovisningar fortfarande inte inkommit så föreslår 
verksamhetskontoret föreslår att denna uppföljning sker på kommande LAG-gruppsmöte. 
Verksamhetskontoret föreslår även att samtliga genomförda delaktiviteter samt byaplaner då 
redovisas.  
 

LAG-gruppen beslöt att samtliga delaktiviteter och byaplaner redovisas på kommande LAG-
gruppsmöte samt att uppföljning av indikatorer då genomförs.  

 
Begäran av formell förlängning Länsstyrelsen 
Projektet SKUR löper på årsvis hos Länsstyrelsen. Då URnära ska avsluta detta projekt så 
behövs det ansökans om formell förlängning hos Länsstyrelsen i Västerbotten.  
 

LAG-gruppen beslöt att ansöka om förlängning av projektet SKUR till den 30 september 2018. 
LAG-gruppen önskar att URnära ska kvarstå i partnerskapet.  
LAG-gruppen uppdrar till verksamhetskontoret att ansöka om förlängning samt önskemålet om att 
URnära ska kvarstå i partnerskapet.  

 
Inkomna byaplaner  
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Vitvattnet. Byaplanen följer den fastställda 
mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.  
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LAG-gruppen beslöt att godkänna Vitvattnets byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att 
verkställa utbetalning.  

Linda Berglund hade anmält jäv och deltog inte i beredning eller beslut.  
 
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Mjösjö Nyborg byaförening. Byaplanen följer den 
fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.  

 

LAG-gruppen beslöt att godkänna Mjösö Nyborg byaförenings byaplan och uppdrar till 
verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.  

 
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Pengsjö intresseförening. Byaplanen följer den 
fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.  

 

LAG-gruppen beslöt att godkänna Pengsjö intresseförenings byaplan och uppdrar till 
verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.  

 
 
§6 Offentlig medfinansiering  

Beslut från Vännäs samt Nordmalings kommun  
Det har inkommit två beslut avseende medfinansiering för projektet SKUR. Nordmalings 
kommun har beslutat att avstå att finansiera SKUR under verksamhetsår 2018 med 
motiveringen att samtliga kommuner inte kommer att lämna medfinansiering för projektet 
under 2018.  
Vännäs kommun har återremitterat beslutet för vidare utredning om i vilken utsträckning och 
på vilket sätt Vännäs kommuns medfinansiering eller inte påverkar projektet SKUR.  

 

LAG-gruppen noterade Nordmalings kommuns beslut och lade denna till handlingarna.  
LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att svara på Vännäs kommuns förfrågan.  

 
Beslut från Region Västerbotten  
URnära har ansökt om medfinansiering från Region Västerbotten avseende projektet SKUR. 
Den 21 december kom ett avslagsbeslut med motiveringen att projektet ligger i linje med det 
regionala tillväxtprogrammets intentioner med på grund av den begränsade budgeten så 
prioriteras inte projektet.  

 

LAG-gruppen noterade Region Västerbottens beslut och lade denna till handlingarna.  
 
§7 Umeåregionens kommuners kommande arbete med landsbygdsutveckling 

Det har på föregående LAG-gruppsmöte förts en kort diskussion kring de ingående 
kommunernas kommande landsbygdsutvecklingsarbete. Utifrån denna diskussion så önskar 
URnära att det offentliga representanterna kort kan redovisa hur respektive kommun ser på 
landsbygdsutveckling i ett underifrånperspektiv.  
Samtliga ingående kommuner lämna en kort avrapportering kring hur respektive kommun 
resonerar kring arbetet med landsbygdsutveckling.  

 

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.  
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§8 Avtal samt uppdrag URnära  

URnära har flertalet avtal samt uppdrag.  
 
Kontor på Byttgränd 3 månaders uppsägning (löpande)  
 

LAG-gruppen beslöt att säga upp kontoret till den 30 september 2018.  
 

Skrivare, avtal löper ut i april 2018  
 
 

LAG-gruppen beslöt att säga upp avtalet på skrivaren när detta löper ut.  
 

Mobiltelefon 3 månaders uppsägning 
 
 

LAG-gruppen beslöt att säga upp mobilavtalet till den 31 maj 2018.  
 

Domänerna (urnara.se samt ideriket.nu) ägs av föreningen dessa löper på årsvis till en 
kostnad om ca 3 000 kr/år. Betalad för 2018 
 

LAG-gruppen beslöt att överlåta till den nya styrelsen att fatta beslut om domänerna.  
 

Redovisningstjänst i Umeå 1 års avtal  
 

LAG-gruppen beslöt att avtalet med Redovisningstjänst kvarstå till föreningsstämman 2019.  
 
Parkering UPAB uppsägningstid oklar 
 

LAG-gruppen beslöt att säga upp parkeringsplatsen till den 31 maj 2018.  
 

Försäkring av kontor debitering årsvis 
 

LAG-gruppen beslöt att försäkringsbolaget meddelas när kontoret sägs upp.  
 

Banktjänster  
 

LAG-gruppen beslöt att överlåta till kommande styrelse att meddela Swedbank vem som har rätt att 
teckna konto m.m.  

 
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration 
 

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta frågan om URnäras möjlighet till deltagande i 
Landsbygdsnätverket till kommande LAG-grupps möte.  

 
LUS 

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta frågan om URnäras möjlighet till deltagande i LUS till kommande 
LAG-grupps möte.  

 
§9 Föreningsstämma 2018

URnära håller sin ordinarie föreningsstämma den 13 mars. Tre veckor innan stämman ska 
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kallelse skickas ut till samtliga medlemmar och samtliga handlingar ska finnas tillgängliga för 
medlemmar senast två veckor innan stämman. Föredragningslista är fastställd av URnäras 
stadgar. Planerat är att hålla stämma på Ersboda slöjd.  
Fråga om medias närvaro på kommande föreningsstämma var upp till diskussion,  

 

LAG-gruppen noterade informationen om föreningsstämman la denna till handlingarna.  
LAG-gruppen ställer sig positiva till medias närvaro på kommande föreningsstämma.  

 
Verksamhetsberättelse 2017  
Verksamhetskontoret har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse för 2017.  

 

LAG-gruppen beslöt att godkänna upprättad verksamhetsberättelse efter vissa korrigeringar.  
§9 direktjusteras 
 
§10 Service till alla i Umeåregionen  

Projektet fortlöper enligt projektplan. Ett studiebesök är inplanerat till den 13-14 februari i 
Bodens kommun för att se hur de har arbetat med lokal service.  
URnära har tillsammans med Länsstyrelsen serviceprojekt inbjudits att delta i en podd via 
landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för service. Poddens rubrik är: olika sätt att arbeta för att 
stärka serviceutveckling på landsbygden. Podden kommer att spelas in den 30 januari.  

 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna. 
Anmälan till studieresan sker till verksamhetskontoret.   

 
§11 Informations – och frågestund 

Inga frågor anmälda 

 
§12 Möten 2018 

Kommande LAG-gruppmöte för 2018: 21 februari   
Föreningsstämma 13 mars.  

 
§13 Övriga frågor 

Inga frågor anmälda 

 
§14 Avslutning 

Enar Jonsson avslutar mötet och tackade samtliga deltagare för ett bra möte.   
 
 
 
 

 
Enar Jonsson  Lovisa Carneland Kjell-Åke Nilsson  
Ordförande Sekreterare  Justerare  
            
 



 
Landshövdingen 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
3 april 2018 

 

 

Länsstyrelsen Västerbotten Landshövdingen Tel vx. 010-2254000  www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
901 86  UMEÅ Storgatan 71 B   magdalena.andersson@lansstyrelsen.se 
 

 
 

 
 

 
Nominering av vardagshjältar i civilsamhället 
 
Civilsamhället har en stor betydelse, inte minst för att öka sammanhållningen 
och tryggheten där man bor. Det är enskilda människor som är byggstenar. 
Människor som bygger broar mellan varandra, ställer upp när det behövs, ofta i 
det tysta och som inte alltid uppmärksammas för den samhällsinsats man de 
facto gör.  
 
Vi vill därför uppmärksamma vardagshjältar/eldsjälar/volontärer/frivilligarbe-
tare i Västerbottens län. Enskilda personer som har en brinnande entusiasm för 
något som de anser är så viktigt att de lägger ner sin tid och sitt liv för att för-
bättra eller arbeta med det. Det kan vara personer som verkar inom idrottsför-
bund, föreningar, en medmänniska, någon som hälsar på gamla eller av annan 
orsak får en bygd levande eller en förening att fungera.   
 
För att lyckas med detta ber vi er lämna förslag på sådana personer till oss. 
Skriv ner en kort motivering och skicka in senast den 15 maj 2018. Skicka för-
slaget via e-post till asa.lundvall@lansstyrelsen.se.  
 
Utifrån era förslag kommer vi att bjuda in 1–3 personer från alla kommuner till 
länsresidenset lördag den 6 oktober för att uppmärksamma deras engage-
mang. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Magdalena Andersson 
Landshövding 
 

Till kommunchefer  
i Västerbottens län 
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Protokoll öppet LAG gruppsammanträde 
Tid: Torsdagen den 1 mars 2018, kl. 17.30 – 19.00 
Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå 
 
§1 Mötets öppnande 

Enar Jonsson öppnar dagens möte och hälsar samtliga deltagare välkomna.  
 

§2 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering, jäv 
Dagordningen godkändes. Till justerare valdes Kjell-Åke Nilsson och protokollet justeras den 9 
mars 2018. Lovisa Carneland anmälan jäv under §5 Personal.  
Avprickning samt beslutande LAG-ledamöter finns redovisade i bilaga närvaroförteckning.  

 
§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 
§4 Rapporter  

EU-sakråd – näringsdepartementet 
LUS har varit inbjudna till ett EU-sakråd på Näringsdepartement för att diskutera Europeiska 
kommissionens meddelande om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). EU-
sakrådet hölls den 20 februari 2018 och Lovisa Carneland deltog på LUS mandat. EU-sakrådet 
var det första i Näringsdepartementets historia och ett flertal intresseorganisationer var inbjudna 
att delta.  
Kommissionens meddelande utgår från en ny leveransmodell som innebär att det kommer att 
finnas mål och indikatorer men att det är upp till medlemsstaterna hur de arbetar med 
programmet för att uppnå dessa. Det ska även vara enklare administration för programmen.  
Sakrådet kommer att fortsätta vara delaktiga under programmets framtagande. En viktig hållpunkt 
är att budget för kommande programperiod läggs i maj 2018 och under 2018/2019 ska 
programmet utformas. Här har LUS redan en etablerad kontakt med b.la. Näringsdepartementet 
och kommer att arbeta intensivt med att försöka påverka den kommande programperioden så att 
leader är en del samt att leadermetoden ska kunna vara tillämplig i hela Sverige. LAG-gruppen 
för en diskussion kring vilka departement och förvaltningar som kan komma att vara aktuella att 
ha kontakt med inför kommande programperiod.  
 

LUS är har tillfrågats att vara en remissinstans för Finansdepartementets promemoria om ökade 
styrning av myndigheters lokalisering.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 

Pacta  
URnära är ansluten till arbetsgivarorganisationen Pacta. Från årsskiftet så har Pacta slagits ihop 
med KFS. Inom KFS finns medlemsföretag från exempelvis kommunala verksamheter; Energi, 
VA och Vård och omsorg.  
Sammanslagningen innebär att det blir en arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga företag, 
med ca.1100 medlemsföretag. Inom kort kommer organisationen att anta ett kortare 
arbetsgivarnamn.  
Pacta har en drive med utbildningar avseende; Tidig lokal omställning för din verksamhet, och 
kommer att genomföra dessa på olika platser i Sverige. Utbildningen är kostnadsfri och 
ordförande Enar Jonsson föreslår att URnära ska delta i denna utbildning vilken sker i Umeå.    
 

LAG-gruppen noterade informationen och beslöt att delta i kommande utbildning.   
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Podd  
Lovisa Carneland har deltagit i Landsbygdsnätverkets podd satsning ”landet – podden bortom 
storstaden”. Avsnittet handlade om landsbygders olika servicebehov från kust tillfjäll i 
Västerbotten. Podden tog upp tillgången till grundläggande service. Olika delar av landet brottas 
med olika problem för att behålla befintliga och utveckla nya innovativa servicelösningar. Lovisa 
har tillsammans med Kristina Lindström projektledare för projektet ”Processtöd för regional 
serviceutveckling i Västerbotten” som ägs av Länsstyrelsen i Västerbotten samt Calle Birgersson 
näringslivschef i Åselekommun.  
Podden sändes den 15 februari och det går att lyssna på den här: 
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/poddenlandet.4.2bdefbe2152a16343eb135a6.html  
 

Göran Sundqvist meddelade att det finns möjligheter att delta i webbinarium inom olika 
ämnesområden. Dessa hålls b. la. Landsbygdsnätverket.  
 

Lovisa Carneland meddelade att det finns möjligheter att prenumerera på landsbygdsnätverkets 
nyhetsbrev och annan information via deras hemsida, samt att det finns ett flertal andra 
spännande poddar som man kan nå via landsbygdsnätverkets hemsida.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 
§5 Personal 

Då Lovisa Carneland anmält jäv så är ordförande Enar Jonsson även sekreterare under denna 
paragraf.  
I enskilt sammanträde 2018-03-01 under punkt 5 Personal, behandlade LAG de arbetsgivarfrågor 
som förelåg, inför att Lovisa slutar sin anställning. Vidare hade Lovisa framfört tidsbrist och begärt 
en månads förlängning.   
Omedelbart efter det enskilda LAG mötet, redovisar ordförande i det öppna LAG mötet 
arbetsgivarens ställningstagande.   
 

LAG-gruppen beslöt följande:  
Lönerevision genomförs för tiden 1 april – 31 maj 2018.  
Avslutningssamtal genomförs med verksamhetsledare Lovisa Carneland,  
Om verksamhetsledare kräver som genomför även lönesamtal av AU,  
Arbetsgivarintyg och Arbetsbetyg utfärdas och överlämnas till Verksamhetsledaren vid anställningens 
slut, eller vid tidigare tidpunkt om så erfordras,  
Verksamhetsledare har anmält att hon inte hinner med slutförandet och anser att anställningen ska 
förlängas en månad. Arbetsgivaren meddelar att anställningen upphör den 31 maj, ligger fast,  
Som avlastning så erbjuder arbetsgivaren att blivande sekreterare och kassör går in med arbete, att 
sekreteraren skriver protokoll från årsstämman och kommande LAG protokoll. Ordförande och 
sekreterare utformar förslag till dagordning,  
Som ytterligare avlastning erbjuder arbetsgivaren att den blivande kassören ska var behjälplig med 
vissa ekonomiska/administrativa arbeten. Erbjudandet ger ytterligare en effekt, nämligen en inbyggd 
informations och utbildningsdel för att LAG ska kunna fungera i URnära:s administrativ funktion,  
LAG-stöder Lovisas nominering till LUS och Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp,  
LAG har beslutat och i skrivelse till respektive kommun begärt, att kommunerna gemensamt svarar för 
kommunernas underlag inför en kommande ansökan. Det blir då naturligt att verksamhetsledare 
redovisar centrala beslut, riktlinjer och direktiv från EU och staten till den gemensamma kommunala 
arbetsgruppen. Materialet ska utgöra underlag till eventuell ansökan,  
LAG gruppen är ingen aktiv aktör inför eventuell ansökan. 

Lovisa Carneland har anmält jäv och har inte deltagit i varken diskussion eller beslut.  
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§6 SKUR 

Beslut Vännäs kommun ang. medfinansiering  
Vännäs kommun har beslutat att avstå medfinansiering av projektet SKUR avseende 
verksamhetsår 2018.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 

Inkomna byaplaner  
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Legdeå-Sikeå. Byaplanen följer den fastställda mallen 
och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.  
 

LAG-gruppen beslöt att godkänna Legdeå- byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att verkställa 
utbetalning.  

Olof Karlsson anmälde jäv och deltog inte vid beslut.  
 

Slutredovisade byaplaner 
Totalt har LAG-gruppen beslutat om att 23 byaplaner ska genomföras. Av dessa så har 15 
slutförts. De fem som inte fullföljt sin byaplan har angett tidsbrist som skäl. Detta beror på LAG-
gruppens beslut om att samtliga byaplaner skulle vara slutförda innan den sista december 2017. 
En byaförening ska komplettera uppgifter och två har inte återkopplat.  
Verksamhetskontoret har skickat ut påminnelser om att inkomma med byaplaner senast den 31 
januari för beslut om utbetalning.  
URnära har sammanlagt utbetalat 48 000 kr och det är redovisat 719 timmar ideell tid vilket 
motsvarar 125 825 kr (en timme värderas som 175 kr). LAG-gruppen har vid LAG-gruppsmöte  
170 614 beslutat att 30 byaplaner skulle genomföras vilket motsvarar 90 000 kr.  
Det som framkommer i samtliga byaplaner är att det är viktigt att samla människorna boende i det 
geografiska området kring en gemensam plan som sträcker sig över tid. Vad som ska göras 
varierar beroende på vilka byaförening som har tagit fram planen.  
Men samtliga planer bygger på att utveckla det geografiska närområdet och göra det lite bättre att 
bo, verka och leva på.  
Se bilaga för genomförda byaplaner.  
 
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 
Slutredovisade delaktiviteter 
Totalt så har 26 intresseanmälningar inkommit för att genomföra delaktiviteter. Av dessa har tre 
avslagits. Resterande har genomförts men alla är inte slutredovisade ännu. LAG-gruppen har vid 
sitt LAG-gruppsmöte 170614 beslutat om att minst 30 stycken delaktiviteter a´20 000 kr skulle 
genomföras eller fler. LAG-gruppen reserverad 600 000 kr till genomförandet av delaktiviteter.  
Aktiviteterna som genomförts redovisas i bilaga.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 
Uppföljning indikatorer 
I projektet SKUR ska indikatorerna mätas och angivna indikatorer för projektet är:  

Mål Indikator Antal i projektet Uppföljning 
Öka landsbygdens 
attraktivitet 

Öka antalet 
nyinflyttade 

0  

Öka antalet nya 20  
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och förstärka den 
lokala identiteten 

besöksmål  
Öka antalet miljö- 
och 
kulturvårdsinsatser 

10  

Öka antalet insatser 
med nyttjande av 
modern teknik  

2  

Öka antalet insatser 
avseende förbättring 
av eller investering i 
småskalig 
infrastruktur 

0  

Öka antalet lokala 
servicelösningar 
(pendling, 
hemservice, etc.) 

2  

 
Entreprenörskap och företagande 
Mål Indikator Antal i projektet Uppföljning 
Ökat entreprenörskap 
och företagande med 
utgångspunkt i 
genusperspektiv 

Öka antalet nya 
företag  

1  

Öka antalet nya 
arbetstillfällen  

0  

Öka antalet bevarade 
arbetstillfällen 

0  

Öka antalet nya 
företag som drivs av 
kvinnor 

0  

Öka antalet 
entreprenörer/-
företagare i 
utbildningsinsatser 

0  

    
 
Entreprenörskap och företagande med inriktning mot utrikesfödda 
Mål Indikator Antal i projektet Uppföljning 
Stärka utrikesföddas 
delaktighet i samhället 
med utgångspunkt i 
genusperspektivet 

Öka antalet 
genomförda insatser 
för kvinnor respektive 
män 

3  

Stärka utrikesföddas 
anställningsbarhet 

Öka antalet kvinnor 
som deltar i 
utbildningstillfällen 

0  
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 Öka antalet män som 

deltar i 
utbildningstillfällen 

0  

 Öka antalet etniska 
föreningar som får 
stöd 

0  

 
Totalt har 38 indikatorer angivits. Det är lägre än antalet delaktiviteter som beviljats. Då URnära 
satte upp indikatorerna så angavs dessa utifrån att projektet SKUR skulle bedrivas i sju år och 
inte i drygt två. Detta medför en lägre uppfyllelsegrad.  
 

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta uppföljningen av indikatorer till kommande LAG-gruppsmöte.  
 

§7 LUS och Landsbygdsnätverket 
På LAG-gruppsmötet den 8 januari 2018 så beslöts att hänskjuta frågan om URnäras deltagande 
i LUS (Lokal Utveckling Sverige) styrelse, under förutsättning att Lovisa Carneland tillfrågas att 
vara kvar i denna samt URnäras möjligheter att vara kvar i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för 
integration  
För att vara en delaktig part i dessa två organisationer krävs att URnära kvarstår som ett 
leaderområde samt att Lovisa Carneland har en roll i LAG-gruppen. Det krävs även att Lovisas 
kommande arbetsgivare accepterar den här typen av bisyssla.  
LUS valberedning har skickat ut en förfrågan om styrelsemedlemmar kan tänkta sig att kvarstå 
under 2018. Denna förfrågan skulle vara besvarad senast den 25 februari. Lovisa har bett 
valberedningen om uppskov på svar till efter LAG-grupps mötet den 1 mars.  
LAG-gruppen behandlade denna § under §5 och beslöt där att ställa sig bakom en nominering av 
Lovisa Carneland till både ordförande posten i LUS samt att Lovisa Carneland skulle behålla sitt 
leadermandat i landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration. Dock bedömer inte LAG-
gruppen att Lovisa Carneland ska inneha ett mandat i LAG-gruppen. Återkoppling av arbete ska 
ske till den samordnande kommun för kommande strategiskrivande (i dagsläget förslaget Umeå 
kommun).  
Då Lovisa Carneland måste ha en plattform att verka utifrån för båda uppdragen och i detta fall är 
det en plats i LAG-gruppen då det inte kommer att finnas en verksamhetsledartjänst efter den 1 
juni så kan inte Lovisa nomineras till dessa uppdrag. LAG-gruppen förde en diskussion kring 
denna fråga.  
 

LAG-gruppen beslöt att: 
hänskjuta frågan om möjligheten för Lovisa Carneland att föreslås inneha en plats i kommande LAG-
grupp,  
ställa sig bakom nominering av Lovisa Carneland för fortsatta uppdrag i både LUS och 
Landsbygdsnätverket arbetsgrupp för integration att hänskjuta frågan om plats i LAG-grupp för   
ställningstagande till kommande LAG-grupp.  

 
§8 Ekonomi   

Nuläge samt prognos tom 180930 SKUR 
URnära ideell förenings ekonomiska för verksamhetsår beskrivs i årsredovisningen för 2017.  
URnära har den 1 mars 2018 följande ekonomiska situation:  
Föreningen URnära: 368 191,97 kr. Dessa medel är URnäras föreningsmedel och är inte kopplad 
till villkor eller projektstöd.  
Service till alla i Umeåregionen: 182 192 kr. Dessa medel omfattar den totala offentliga 
medfinansieringen av projektet, ett förskott om 200 000 kr samt rekvirerade medel.  
SKUR: 491 037,47 kr. Dessa medel omfattar den totala offentliga medfinansieringen av projektet, 
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rekvirerade medel samt ett förskott om 400 000 kr. Här ska noteras att Länsstyrelsen avräknar 
rekvisitionerna mot förskott.  
Offentlig medfinansiering: 417 293 kr. Dessa medel är de som Umeåregionens kommuner beslöt 
att överlåta till URnära från föreningen Leader URnära, med beslutsvillkoret att de bland annat 
ska användas som medfinansiering till kommande projekt.  
 
Verksamhetskontoret har upprättat en prognostiserad budget från tom 180930 (exklusive 
projektet Service till alla i Umeåregionen) och förväntat utfall på kostnader uppgå till 214 436 kr.  
 
LAG-gruppen förde en diskussion om hur överskottet från den offentliga finansieringen kan 
föreslås att hanteras.  
 

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta till kommande föreningsstämma att ta ställning till hur föreningen ska 
hantera överskottet från Leader URnära avseende den offentliga medfinansieringen.  

 
Rekvisitioner SKUR 
URnära har lämnat in rekvisitioner avseende projektet SKUR tom 170930. Då URnära har fått ut 
ett förskott från Länsstyrelsen så föreligger det en risk att föreningen kommer att bli 
återbetalningsskyldiga för de medel som ej förbrukats. Detta kommer att regleras i sambands 
med slutredovisningen av projektet som kan göras först efter september månad. Detta ansvar 
åligger således LAG-gruppen då det inte finns anställd personal på verksamhetskontoret. 
Slutrekvisition göts manuellt och enligt Länsstyrelsens mall  
 
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 
Rekvisitioner Service till alla i Umeåregionen  
URnära har rekvirerat till och med 170930 avseende projektet Service till alla i Umeåregionen. 
Det finns uppställda krav för rekvisitionshantering för detta projekt. En rekvisition får omfatta 
minst tre månader max sex månader. Verksamhetskontoret kommer att lämna in en rekvisition 
med verifikat tom 180228 och slutrapportering och rekvirering kommer göras av LAG-gruppen.  
Redovisning av detta projekt sker digitalt och manuellt vilket innebär att LAG-gruppen måste fatta 
beslut om vem/vilka som ska ha behörighet och åtkomst till det digitala handläggarsystemet.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 

§9 Inför Föreningsstämma 2018  
URnäras kommande föreningsstämma hålls den 13 mars 2018 kl. 18.00 på Ersboda 
slöjdförening. 
 
Dagordning 
Dagordningen inför kommande stämma följer angivna stadgar och skickades ut till samtliga 
medlemmar via e-post den 17 februari 2018.  
 
Ekonomi och Revision 
Samtliga redovisningshandlingar finns på http://www.urnara.se/foreningsstamma/ 
 
Verksamhetsberättelse 
URnäras verksamhetsberättelse för 2017 finns även denna på 
http://www.urnara.se/foreningsstamma/  
 
Konstituerande LAG-gruppsmöte  
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I direkt anslutning till föreningsstämman kommer ett konstituerande LAG-gruppsmöte att hållas.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 
§10 Medlemsansökan   

Det har inkommit en medlemsansökan från Inge Lindström.  
 

LAG-gruppen beslöt att uppta Inge Lindström som medlem i URnära ideell förening.   
 

§11 Service till alla i Umeåregionen  
Nuläge 
Lovisa Carneland har genomfört ett flertal möte med olika landsbygdsgrupperingar på 
Umeåregionens landsbygd och har ytterligare möten inbokade. Projektet följer projektplanen.  
Lovisa har deltagit på Länsstyrelsens ena serviceverkstad i Umeå och fick där möjlighet att 
informera om projektet och de slutsatser som hittills framkommit.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 
Studiebesök  
Den 13–14 februari så genomfördes studiebesök på två servicepunkter. Ett i Bodens kommun 
(Gunnarsbyn) och ett i Skellefteå kommun (Drängsmark). Båda servicepunkterna hade startats upp 
med projektmedel och har på olika sätt fortsatts utvecklats och framförallt överleva efter projektets 
avslutning. De framgångsfaktorer som framkommit är utöver engagerade personer som både 
avlönat och ideellt driver servicepunkterna är att kommunen måste vara beredd att satsa och stödja 
servicepunkterna. Det kan ske på olika sätt, men har varit helt uteslutande framgångsfaktorn. Det 
som särskilde servicepunkterna var att den ena drevs med mycket ideella krafter och den andra 
uteslutande av anställda. Där hade man även ett upparbetat samarbete med kommunen och 
lyckades lägga ut tjänster på servicepunkten och därigenom fått möjlighet att få ett ”stadshus” på 
landsbygden.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  
 

Ändring i projektplan 
I projektplanen ska ett slutseminarium hållas för att sprida resultatet av projektet. Då Länsstyrelsen 
parallellt bedriver ett projekt med samma målgrupp som slutseminariet riktat sig till så bedöms detta 
som att det kan bli svårt att få deltagare. Verksamhetskontoret har haft kontakt med 
Umeåregionens kansli om möjligheterna att få företräde på kommande Regionråd och har ännu 
inte fått någon återkoppling på detta.  
 

LAG-gruppen beslöt att ansökan om en ändring av projektplanen och stryka slutseminariet och istället 
informera på kommande Regionråd. 
LAG-gruppen uppdrog till Lovisa Carneland att ansökan om ändring av projektplanen.   

 
§12  Informations – och frågestund 

Inga frågor anmälda 

 
§13 Möten 2018 

URnära har kommande föreningsstämma 13 mars och ett LAG-grupps möte i direkt anslutning till 
ordinarie stämma.  
 
Enar Jonsson föreslår att LAG-gruppen sammanträder den 29 maj 2018.  
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LAG-gruppen noterade informationen om kommande föreningsstämma samt LAG-grupp i direkt 
anslutning till denna.  
LAG-gruppen beslöt att LAG-gruppsmöte ska hållas den 29 maj.   

 
 
§14 Övriga frågor 

Inga frågor anmälda 

 
§15 Avslutning 

Enar Jonsson avslutar mötet.   
 
 
 
 
 
 

 
Enar Jonsson  Lovisa Carneland Kjell-Åke Nilsson  
Ordförande Sekreterare  Justerare  
            
   

 

 









 

Umeå Kommunföretag AB 
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2018-03-15 
 

                                
   
 
Till kommunstyrelsen  
 
 
Bolagsstyrningsrapport Sekab och Nekab avseende år 2017 
 
Översänder bolagsstyrningsrapport för Sekab och Nekab för kännedom. Nekab är ägarbolaget som Ö-
vik, Skellefteå och Umeå har för sitt ägande i Sekab. 
 
 
 
Bilaga: 
 

- Bolagsstyrningsrapport Nekab 
 

- Intern styrningsrapport Sekab 
 
 
 
 
Mikael Öhlund 
Umeå Kommunföretag AB 
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Intern styrningsrapport för SEKAB BioFuel Industries AB 
Org. nr 556666-7654 

Bolagsstyrningen (styrning, ledning och kontroll) i SEKAB BioFuel Industries AB,  
org.nr 556666-7654 ( "SEKAB BFI”) har under 2017 skett utifrån ägarnas intressen och i 
enlighet med tillämpliga lagar och regler.  
 
Ansvaret för bolagsstyrningen har fördelats mellan ägarna och bolagsstyrelsen. Ägarnas 
formella styrning har skett via bolagsordning och ägardirektiv, av att utse styrelse och 
lekmannarevisorer, samt av att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Nedan beskrivs hur styrningen i bolaget i huvudsak fungerat under året.  
 
Bolagets verksamhet 
Bolaget bedriver inte någon egen verksamhet utan all verksamhet drivs i dotterbolagen 
SEKAB Biofuels & Chemicals AB och SEKAB E-Technology AB. 
 
SEKAB BFI har flera dotterbolag som tillsammans bildar SEKAB-koncernen ("SEKAB"). 
 
SEKAB ska erbjuda hållbara produkter och lösningar till industriella kunder genom att: 

 Producera och distribuera kemikalier och biodrivmedel 
 Utveckla och sälja teknologi för förädling av biomassa till kemikalier och biodrivmedel 

 
Ägare till SEKAB BFI är Norrlands Etanolkraft AB ("NEKAB") 70 % och EcoIndustries 
Development in Europe AB 30 %. OK Ekonomiska förening, via bolaget Norrtull Energi AB 
finns med som minoritetsägare på lägre nivå i SEKAB-koncernen. 
 
Styrelse 
Styrelsens arbete regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, ägardirektivet, aktieägaravtal 
mellan NEKAB och Eco Industries AB samt av styrelsens arbetsordning. Verksamheten 
bedrivs enligt ägardirektivet och därmed enligt kommunalt ändamål/befogenhet. 
 
Styrelsen har från och med årsstämman i april 2017 haft tre av stämman utsedda ledamöter, sex 
av kommunfullmäktige i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik utsedda ledamöter samt fyra 
arbetstagarrepresentanter varav två suppleanter. 
 
Styrelsen har under kalenderåret 2017 haft sju ordinarie styrelsemöten inklusive konstituerande 
möte. Styrelsebeslut har fattats enhälligt och ingen avvikande mening har protokollförts. 
Aktuella frågor under året har varit ägar- och styrningsfrågor rörande SEKAB. 
 
Intern kontroll och riskhantering 
Den interna kontrollen utgår ifrån lagar och externa regelverk samt en organisationsstruktur 
med ansvar och befogenheter som är tydligt definierade och kommunicerade.  
 
Minst en gång per år går styrelsen igenom internkontroll och riskhantering. 
Risker delas in i finansiella risker, operativa risker och affärsstrategiska risker. 
Information om bolagets internkontrollarbete sprids löpande till berörda. Det sker också en 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet, för att säkerställa att väsentliga risker har 
beaktats och hanterats på ett tillfredsställande sätt. 
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Vid styrelsens möte i juni gick ledning och styrelse igenom den interna kontrollen och de 
processer som ska leda till en intern kontroll. 
Vid styrelsens möte i oktober gjordes en genom gång av risker och åtgärder för att minimera 
riskerna. 
 
Revision 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och VDs 
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor, utan en revisorssuppleant. För samma  
mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Örnsköldsvik utse 
en lekmannarevisor och kommunfullmäktige i Skellefteå en lekmannarevisorssuppleant. 
 
 
 
 
Örnsköldsvik 2018-02-26 
 
 
Tomas Nilsson 
VD 

  

 
  



 
    

 

Sida 1(2) 

Bolagsstyrningsrapport för Norrlands Etanolkraft AB 
Bolagsstyrningen (styrning, ledning och kontroll) i Norrlands Etanolkraft AB, org.nr  
556303-6986 har under 2017 skett utifrån ägarnas intressen och i enlighet med tillämpliga lagar 
och regler.  
 
Ansvaret för bolagsstyrningen har fördelats mellan ägarna och bolagsstyrelsen. Ägarnas 
formella styrning har skett via bolagsordning och ägardirektiv, av att utse styrelse och 
lekmannarevisorer, samt av att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Nedan beskriver styrelsen hur styrningen i bolaget i huvudsak fungerat under året.  
 
Bolagets verksamhet 
Norrlands Etanolkraft AB är ett samarbetsbolag som ägs av Skellefteå Kraft AB, Övik Energi 
AB och Umeå Energi AB och har under året drivit verksamheten i enlighet med den 
kommunala kompetensen. Bolaget administreras av Skellefteå Kraft AB.  
 
Styrelse 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen består av 5 ledamöter. 
En jämn könsfördelning eftersträvas över tid. Nuvarande fördelning är 80 % män, 20 % 
kvinnor. Under året hölls 8 möten, 1 per capsulam, 6 via telefon och 1 i Umeå.  
 
Styrelsebeslut har fattats enhälligt och ingen avvikande mening har protokollförts. Aktuella 
frågor under året har varit ägar- och styrningsfrågor rörande SEKAB. 
 
Styrelsen har utifrån lekmannarevisorns rekommendationer i granskningsrapporten för Norrlands 
Etanolkraft AB år 2016 kommit överens om att försöka anpassa processen för bolagets 
årsredovisning så att styrelsen fattar beslut om bolagets årsredovisning innan moderbolagens 
resultat fastställs av ägarna.  
 
Intern kontroll och riskhantering 
Den interna kontrollen utgår ifrån lagar och externa regelverk, en öppen och ärlig bolagskultur, 
samt en organisationsstruktur, ansvar och befogenheter som är tydligt definierade och 
kommunicerade.  
 
Det praktiska internkontrollarbetet samordnas på övergripande bolagsnivå. Arbetet inleds med 
en riskanalys. Internkontrollplanens aktiviteter utformas sedan för att hantera de risker som 
bedöms som väsentliga. I vissa fall kan identifierade risker också kräva direkta åtgärder eller 
handlingsplaner.  
 
Information om bolagets internkontrollarbete sprids löpande till berörda. Det sker också en 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet, för att säkerställa att väsentliga risker har 
beaktats och hanterats på ett tillfredsställande sätt.  
 
Det systematiska arbetet med internkontroll har identifierat väsentliga risker för att säkerställa att 
verksamheten utvecklas i önskad riktning; De identifierade risker som finns härrör sig till 
SEKAB:s finansiella ställning samt utvecklingen inom ED95. Bevakning av dessa risker sker 
genom regelbunden uppföljning i styrelsen av identifierade nyckeltal. Nekabs egna risker är av 
mindre karaktär. Resultatet av kontroller visar att verksamheten drivs i enlighet med fastställda 
mål, lagar och regelverk. 



 

 
    

 

Sida 2(2) 

Styrelsen anser att den interna styrningen och kontrollen varit tillräcklig inom 
verksamhetsområdet. 
 
Revision 
Bolagsstämman har utsett en yrkesrevisor, som granskar årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och vd:s förvaltning. Kommunfullmäktige i Skellefteå har utsett en lekmannarevisor 
och kommunfullmäktige i Örnsköldsvik har utsett en lekmannarevisorssuppleant som utför en 
allmän granskning för att kontrollera om verksamheten lever upp till ägarnas och fullmäktiges i 
respektive kommuns mål, om verksamheten bedrivits effektivt, och om den interna kontrollen i 
bolaget varit tillräcklig. 
 
Skellefteå 2018-02-23 

  

   
 
Hans Kreisel, ordförande 

 
Pär Lindberg, ledamot 

 
Göran Ernstson, ledamot 

VD Skellefteå Kraft AB VD Rodret VD Umeå Energi AB 

   
Joachim Nordin, ledamot  Kristina Säfsten, ledamot 
Ekonomichef Skellefteå Kraft AB VD Övik Energi 
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Tjänsteskrivelse 
2018-03-20 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2015/00382 

Motion 13/2015 - Könsneutrala toaletter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 13/2015 – Könsneutrala toaletter i enlighet med tekniska 
nämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2015-04-27 väckt motion yrkar Emma Strömberg 
(FP) numera (L): 
  
att samtliga toaletter i kommunens egna lokaler ska märkas med 
könsneutral märkning 
 
att i samtliga lokaler som kommunen förhyr ska toaletter vara märkta med 
könsneutral märkning 
 
att kommunen vid förhyrning av externa konferenslokaler alltid efterfrågar 
könsneutral märkning av toaletter och betonar att kommunen föredrar 
sådan märkning. 
 
I motionen anges att alla människor har rätt att känna sig välkomna, 
inkluderade och trygga i kommunens offentliga miljöer och att 
tvåkönsnormen är en av många normer som genomsyrar samhället och 
som påverkar och begränsar människor. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat § 145 2016-11-15 att återremittera motion 
13/2015 till tekniska nämnden och jämställdhetsutskott för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens yttrande, protokoll 
Jämställdhetsutskottets yttrande, protokoll 
Kommunstyrelsen s protokoll, 2016-11-15, § 145 
Motionen 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2015/00382 
 
 
Beredningsansvariga 
 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden, Fastighet 
JUSK 
   
 
 
Margaretha Alfredsson Tomas Jakobsson 
tillförordnad stadsdirektör kommunsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 117 
Diarienr: KS-2015/00382 

Motion 13/2015 - Könsneutrala toaletter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 13/2015 – Könsneutrala toaletter i enlighet med tekniska 
nämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 
 
Reservation 
Peder Westerberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall 
till motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2015-04-27 väckt motion yrkar Emma 
Strömberg (FP) numera (L): 
  
- att samtliga toaletter i kommunens egna lokaler ska märkas med 

könsneutral märkning 
 
- att i samtliga lokaler som kommunen förhyr ska toaletter vara märkta 

med könsneutral märkning 
 
- att kommunen vid förhyrning av externa konferenslokaler alltid 

efterfrågar könsneutral märkning av toaletter och betonar att 
kommunen föredrar sådan märkning. 

 
I motionen anges att alla människor har rätt att känna sig välkomna, 
inkluderade och trygga i kommunens offentliga miljöer och att 
tvåkönsnormen är en av många normer som genomsyrar samhället och 
som påverkar och begränsar människor. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat § 145 2016-11-15 att återremittera 
motion 13/2015 till tekniska nämnden och jämställdhetsutskott för 
yttrande. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens yttrande, protokoll 
Jämställdhetsutskottets yttrande, protokoll 
Kommunstyrelsen s protokoll, 2016-11-15, § 145 
Motionen 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. Ordföranden 
konstaterar att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Reservation 
Peder Westerberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall 
till motionen. 
 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden, Fastighet 
JUSK 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2017-11-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 110 
Diarienr: TN-2017/00944 

Yttrande -Motion 13/2015 - Könsneutrala toaletter  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 
 

- att föreslå kommunfullmäktige att avslå motion 13/2015 – 
Könsneutrala toaletter  
 
 

Reservation 
Britta Enfält (L) reserverar sig mot beslutet. 

Bakgrund 
Folkpartiet (numera – Liberalerna) genom Emma Strömberg (L) yrkar i 
motion 13/2015 – Könsneutrala toaletter att: 

- samtliga toaletter i kommunens egna lokaler ska märkas med 
könsneutral märkning 

- i samtliga lokaler som kommunen förhyr ska toaletter vara märkta 
med könsneutral märkning 

- kommunen vid förhyrning av externa konferenslokaler alltid 
efterfrågar könsneutral märkning av toaletter och betonar att 
kommunen föredrar sådan märkning 

I motionen anges att alla människor har rätt att känna sig välkomna, 
inkluderade och trygga i kommunens offentliga miljöer och att 
tvåkönsnormen är en av många normer som genomsyrar samhället och 
som påverkar och begränsar människor. 
Kommunstyrelsen har beslutat § 145 2016-11-15 att återremittera 
motion 13/2015 till tekniska nämnden och jämställdhetsutskott för 
yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Umeå kommun har i sina lokaler ca 4 700 olika typer av toaletter. 
Tillsammans med de lokaler som Umeå kommun hyr rör det sig om cirka 
5 500 toaletter. Hur många av dessa som är könsneutralt markerade eller 
markerade med dam/herrskylt finns det i dagsläget ingen statistik på. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2017-11-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 
Då Umeå kommun bygger nytt märks toaletterna med WC och HWC, 
alltså ingen särskild märkning baserad på kön. De som sedan hyr lokalerna 
kan själva välja att märka toaletterna med dam respektive herrskyltar. 
HWC-toaletter har ingen särskild könsmärkning och är möjliga för alla att 
använda.  
 
Toaletter utan tydliga markeringar för kvinnor och män finns idag på till 
exempel Hamnmagasinet och på den nya fritidsgården på 
Bräntbergsskolan samt på Väven. På badanläggningen Navet finns tillgång 
till könsneutrala omklädningsrum. En diskussion kring hur toaletter i och 
eventuellt omklädningsrum inom nya fastigheter ska skyltas kan alltså 
finnas i dagsläget. 
 
Fastighet har genomfört ett projekt Hygienrum i skolan och har även 
initierat ett projekt på samma tema inom Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) genom SKL:s Fastighetsfond (styrgrupp för 
fastighetsfrågor). Det visar inte på något enhetligt ställningstagande kring 
separata pojk-och flicktoaletter. Utredningen visar också att behoven kan 
växla över tid beroende på situationen på enskilda skolor. När det handlar 
om toaletter i kommunens olika lokaler så finns idag ingen statistik på hur 
kommunens anställda och de som i övrigt använder kommunens lokaler 
ställer sig till att de skyltas om och anpassas till könsneutrala toaletter. 
 
Fastighet, som är ansvarig verksamhet för kommunens lokaler, kan på 
finansierat uppdrag leda ett utförande av byte av skyltar på toalettrumen. 
Nya skyltar behöver vara taktila och en preliminär kostnadsberäkning är 
ca 1 000 kr/dörr vilket ger en kostnad på minst 5,5 miljoner kronor. De 
toaletter som varit avsedda för kilar saknar dessutom sanitetsbehållare 
och att sätta upp dessa skulle innebära en merkostnad på ca 2, 9 miljoner 
kronor. 
 
Sammanfattningsvis är det inte tillräckligt utrett hur en könsneutral 
märkning skulle påverka exempelvis skolelevers vilja att använda 
toaletten. Bidrar separata toaletter för pojkar och flickor till att färre 
elever undviker att gå på toaletten på skolan? Det är en fråga som bör 
utredas innan det kan bli aktuellt att märka om samtliga toaletter 
könsneutralt. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2017-11-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 
Förlag vid sammanträdet 
Britta Enfält (L) yrkar på bifall till motionen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen.  

Beslutsunderlag 
Motion 13/2015 – Könsneutrala toaletter 

Beredningsansvariga 
Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 71 
Diarienr: KS-2015/00382 

Motion 13/2015 - Könsneutrala toaletter 

Beslut 
Jämställdhetsutskottet beslutar  
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motion 13/2015 – Könsneutrala 
toaletter enligt den reviderade tjänsteskrivelsen 

Ärendebeskrivning 
Folkpartiet yrkar i motion 13/2015 att:  

 samtliga toaletter i kommunens olika lokaler ska märkas med 
könsneutral märkning  

 i samtliga lokaler som kommunen förhyr ska toaletter vara märkta 
med könsneutral märkning  

 kommunen vid förhyrning av externa konferenslokaler alltid 
efterfrågar könsneutral märkning av toaletter och betonar att 
kommunen föredrar sådan märkning  

 
Emma Strömberg (L) skriver i motionen att alla människor har rätt att 
känna sig välkomna, inkluderade och trygga i kommunens offentliga 
miljöer och att tvåkönsnormen är en av många normer som genomsyrar 
samhället och som påverkar och begränsar oss.  
 
Umeå kommun har i sina lokaler totalt ca 4 700 olika typer av toaletter.  
Tillsammans med de lokaler som Umeå kommun hyr rör det sig om cirka 
5 500 toaletter.  Hur många av dessa som är könsneutralt markerade eller 
markerade med dam/herrskylt finns det i dagsläget ingen statistik på.  
Då Umeå kommun bygger nytt märks toaletterna med WC och HWC, 
alltså ingen särskild märkning baserad på kön. De som sedan hyr lokalerna 
kan själva välja att märka toaletterna med dam resp. herr. HWC-toaletter 
har ingen särskild könsmärkning och är möjliga för alla att använda.  
Toaletter utan tydliga markeringar för kvinnor och män finns idag på till 
exempel Hamnmagasinet och på den nya fritidsgården på 
Bräntbergsskolan samt på Väven. På Navet finns tillgång till könsneutrala 
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omklädningsrum. En diskussion kring hur nya fastigheter ska skylta sina 
toaletter samt ev. omklädningsrum kan alltså antas finnas i dagsläget. 
 
Fastighet har genomfört ett projekt avseende Hygienrum i skolan och har 
även initierat ett projekt på samma tema på SKL genom SKL:s 
Fastighetsfond (styrgrupp för fastighetsfrågor) Den visar inte på något 
enhetligt ställningstagande kring separata pojk- och flicktoaletter. 
Utredningen visar också att behoven kan växla över tid beroende på 
situationen på enskilda skolor. När det handlar om toaletter i kommunens 
olika lokaler så finns idag ingen statistik på hur kommunens anställda och 
de som i övrigt använder kommunens lokaler ställer sig till att de skyltas 
om och görs till könsneutrala toaletter. 
 
Fastighet som är ansvariga för kommunens lokaler uppger att de på 
uppdrag kan leda ett utförande av byte av skyltar. Nya skyltar behöver 
vara taktila och en preliminär kostnadsberäkning från fastighet är ca 1000 
kr/dörr vilket ger en kostnad på ca 5,5 miljoner kronor. De toaletter som 
varit avsedda för killar saknar dessutom sanitetsbehållare och att sätta 
upp dessa skulle innebära en merkostnad på ca 2,9 miljoner kronor. 
 
Jämställdhetsutskottet anser att när det handlar om nyproduktion så bör 
toaletter märkas könsneutralt eftersom det då finns möjligheter att 
utforma toaletter på ett sätt som upplevs som tryggt för alla som ska 
använda dem. Jämställdhetsutskottet anser vidare att när det gäller det 
befintliga beståndet så bör ett beslut om ommärkning av toaletter föras i 
relation till en större diskussion kring trygghet. Det handlar om 
utformning, till exempel att alla toaletter bör ha egna ingångar och inga 
förrum. Den diskussionen bör också inkludera omklädningsrum i 
kommunens lokaler, till exempel på skolor.  
 
Sammanfattningsvis anser också jämställdhetsutskottet att det inte är 
tillräckligt utrett hur en könsneutral märkning skulle på verka exempelvis 
skolelevers vilja att gå på toaletten. Bidrar separata toaletter för pojkar 
och flickor till att färre elever undviker att gå på toaletten på skolan? Det 
är en fråga som bör utredas innan det kan bli aktuellt att märka om 
samtliga toaletter könsneutralt. 
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Beredningsansvariga 
Linda Gustafsson  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
 
Jämställdhetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden: 
Ordförande – Bifall till tjänsteskrivelsen med tillägget att sista stycket tas 
bort och ersätts med två stycken som tar upp trygghetsaspekten, 
omklädesrum och nyproduktion, samt att det framgår i beslutsmeningen 
att avslag föreslås. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Jämställdhetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Tjänsteskrivelse 
2016-12-01 

Kommunfullmäktiges 
jämställdhetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2015/00382 

Motion 13/2015 - Könsneutrala toaletter 

Förslag till beslut 
Jämställdhetsutskottet beslutar  
 

Att anta förslag till yttrande över motion 13/2015 – Könsneutrala 
toaletter  

Ärendebeskrivning 
Folkpartiet yrkar i motion 13/2015 att:  

 samtliga toaletter i kommunens olika lokaler ska märkas med 
könsneutral märkning  

 i samtliga lokaler som kommunen förhyr ska toaletter vara märkta 
med könsneutral märkning  

 kommunen vid förhyrning av externa konferenslokaler alltid 
efterfrågar könsneutral märkning av toaletter och betonar att 
kommunen föredrar sådan märkning  

 
Emma Strömberg (L) skriver i motionen att alla människor har rätt att 
känna sig välkomna, inkluderade och trygga i kommunens offentliga miljöer 
och att tvåkönsnormen är en av många normer som genomsyrar samhället 
och som påverkar och begränsar oss.  

Beslutsunderlag 
Umeå kommun har i sina lokaler totalt ca 4 700 olika typer av toaletter.  
Tillsammans med de lokaler som Umeå kommun hyr rör det sig om cirka 
5 500 toaletter.  Hur många av dessa som är könsneutralt markerade eller 
markerade med dam/herrskylt finns det i dagsläget ingen statistik på.  
Då Umeå kommun bygger nytt märks toaletterna med WC och HWC, alltså 
ingen särskild märkning baserad på kön. De som sedan hyr lokalerna kan 
själva välja att märka toaletterna med dam resp. herr. HWC-toaletter har 
ingen särskild könsmärkning och är möjliga för alla att använda.  
Toaletter utan tydliga markeringar för kvinnor och män finns idag på till 
exempel Hamnmagasinet och på den nya fritidsgården på Bräntbergsskolan 
samt på Väven. På Navet finns tillgång till könsneutrala omklädningsrum. 
En diskussion kring hur nya fastigheter ska skylta sina toaletter samt ev. 
omklädningsrum kan alltså antas finnas i dagsläget. 
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Fastighet har genomfört ett projekt avseende Hygienrum i skolan och har 
även initierat ett projekt på samma tema på SKL genom SKL:s 
Fastighetsfond (styrgrupp för fastighetsfrågor) Den visar inte på något 
enhetligt ställningstagande kring separata pojk- och flicktoaletter. 
Utredningen visar också att behoven kan växla över tid beroende på 
situationen på enskilda skolor. När det handlar om toaletter i kommunens 
olika lokaler så finns idag ingen statistik på hur kommunens anställda och 
de som i övrigt använder kommunens lokaler ställer sig till att de skyltas 
om och görs till könsneutrala toaletter. 
 
Fastighet som är ansvariga för kommunens lokaler uppger att de på 
uppdrag kan leda ett utförande av byte av skyltar. Nya skyltar behöver vara 
taktila och en preliminär kostnadsberäkning från fastighet är ca 1000 
kr/dörr vilket ger en kostnad på ca 5,5 miljoner kronor. De toaletter som 
varit avsedda för killar saknar dessutom sanitetsbehållare och att sätta upp 
dessa skulle innebära en merkostnad på ca 2,9 miljoner kronor. 
 
Hur en könsneutral märkning skulle påverka exempelvis skolelevers vilja att 
gå på toaletten är en fråga som inte är tillräckligt utredd. Bidrar separata 
toaletter för pojkar och flickor till att färre elever undviker att gå på 
toaletten på skolan? Det är en fråga som bör utredas innan det kan bli 
aktuellt att märka om samtliga toaletter könsneutralt. 
 

Beredningsansvariga 
Linda Gustafsson  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
   
 
 
Linda Gustafsson   
Jämställdhetsstrateg   
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Kommunstyrelsens 
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Diarienr: KS-2017/00038 

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda inom 
Umeå kommun att träna på arbetstid 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå 
kommun att träna på arbetstid 
 
att uppdra till förvaltningen att arbeta aktivt med ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete där hälsofrämjande insatser ska ingå  
 
att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av det totala 
friskvårdserbjudandet  

Ärendebeskrivning 
En motion från Anders Ågren (M) väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-01-12, Motion 3/2017 - Ge möjlighet för alla anställda 
inom Umeå kommun att träna på arbetstid, behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24.  Vid sammanträdet beslöt 
kommunfullmäktige att återremittera motionen med följande motivering:  
 att arbeta fram en ekonomisk konsekvensanalys inom samtliga 

nämnders verksamhetsområden  

 att via remiss efterfråga varje nämnds konsekvensanalys inom dess 
samtliga verksamhetsområden  

 att via remiss erbjuda samtliga berörda fackförbund att lämna 
synpunkter på förslaget om friskvårdstimme  

 att inhämta information om erfarenheter av systemet med 
friskvårdstimme inom kommunsektorn  

 att inhämta mer information kring Skatteverkets regler om skattefria 
förmåner för sina anställda. 
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I föreliggande rapport sammanfattas nämndernas och de fackliga 
organisationernas syn på detta liksom de ekonomiska överväganden som 
respektive nämnd gjort. I rapporten redovisas även svar från 25 kommuner 
om de använder sig av friskvårdstimme samt Skatteverkets regler. 

Förvaltningens yttrande 
Det finns en stor samsyn i behovet och vikten av att arbeta för en ökad 
hälsa och minskad sjukfrånvaro inte minst som en del av den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. 
Ökad hälsa inom Umeå kommun skapas genom satsningar som är 
hälsofrämjande som utgår från kraven på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete och föreskriften om organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöförhållanden. Friskvårdserbjudande är en del av de totala 
satsningar som kommunen gör för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Av 25 kommuner anger 11 att de har friskvårdstimme och 14 att de inte har 
det. Av de som har friskvårdstimme beskrivs en generell bild att timmen tas 
ut om verksamheten tillåter. Ingen av kommunerna har någon avsatt 
budget. Många beskriver en upplevd orättvisa och ett missnöje med 
upplägget då den är svårt att nyttja för de stora personalgrupperna inom 
skola, vård och omsorg. 
Bland de kommuner som inte har friskvårdstimme har en majoritet tagit 
bort tidigare möjligheter till friskvårdstimme. Besluten att ta bort 
friskvårdstimme grundas i att få har kunnat nyttja möjligheten.  
Kommunerna har istället andra former av hälsofrämjande insatser.  
 
Om friskvårdstimme införs krävs att den organiseras på ett systematiskt 
sätt som grundas på en dialog kring behov och förutsättningar i arbetslaget 
och vara en del av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet. 
Den behöver schemaläggs och godkännas av närmaste chef, genomföras 
tillsammans med minst en kollega samt vara en del i medarbetarens 
individuella utvecklingsplan som följs upp årligen. 
Utan tydliga ramar riskerar en friskvårdstimme i praktiken bli en 
arbetstidsförkortning. 
 
Enligt nämndernas beräkningar beräknas kostnaderna för en 
friskvårdstimme uppgå till 116 miljoner kronor varav 43 miljoner är 
vikariekostnader. 
 
Då frågan om friskvårdstimme är komplex har förvaltningen övervägt tre 
alternativa förslag till beslut. 
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ALT1 
att avslå motionen 
att uppdra till förvaltningen att arbeta aktivt med ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete där hälsofrämjande insatser ska ingå samt att göra en 
översyn av det totala friskvårdserbjudandet  
 
ALT 2 
att medge att en friskvårdstimme per vecka tas ut om verksamheten och 
budgeten så tillåter samt att den genomförs som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och är schemalagd och godkänt av resp. chef 
 
ALT3 
att bifalla motionen under förutsättning att den görs likvärdig för alla 
medarbetare och har en finansiering inför budget 2019. 
 
Utifrån vad som framkommit i nämndernas konsekvensanalyser och 
ekonomiska bedömningar samt vad erfarenheter från kommunsektorn gett 
föreslår förvaltningen beslutsalternativ 1. Det är det alternativ som kan 
skapa ett långsiktigt hälsofrämjande arbete och ett attraktivt 
friskvårdserbjudande för samtliga anställda. 
Alternativ 2 kommer sannolikt medföra samma resultat som i övriga 
kommunsektorn och upplevas orättvis av medarbetarna. Alternativ 3 
bedöms inte som ett ekonomiskt realistiskt alternativ. 
 

Beslutsunderlag 
Redovisning – återremiss Motion 3/ 2017 
Bilaga ekonomiska konsekvenser 
Bilaga erfarenheter från kommunsektorn 
Protokollsutdrag från resp. nämnd 
Yttrande från Folkhälsorådet 

Beredningsansvariga 
Personalfunktionen 

Beslutet ska skickas till 
 
   
 
 
Jonas Jonsson Birgitta Forsberg 
Stadsdirektör Personaldirektör 
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§ 46 
Diarienr: KS-2017/00038 

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda 
inom Umeå kommun att träna på arbetstid 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå 
kommun att träna på arbetstid 

Ärendebeskrivning 
En motion från Anders Ågren (M) väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-01-12, Motion 3/2017 - Ge möjlighet för alla anställda 
inom Umeå kommun att träna på arbetstid, behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24.  Vid sammanträdet 
beslöt kommunfullmäktige att återremittera motionen med följande 
motivering:  
 att arbeta fram en ekonomisk konsekvensanalys inom samtliga 

nämnders verksamhetsområden  

 att via remiss efterfråga varje nämnds konsekvensanalys inom dess 
samtliga verksamhetsområden  

 att via remiss erbjuda samtliga berörda fackförbund att lämna 
synpunkter på förslaget om friskvårdstimme  

 att inhämta information om erfarenheter av systemet med 
friskvårdstimme inom kommunsektorn  

 att inhämta mer information kring Skatteverkets regler om skattefria 
förmåner för sina anställda. 

 I föreliggande rapport sammanfattas nämndernas och de 
fackliga organisationernas syn på detta liksom de ekonomiska 
överväganden som respektive nämnd gjort. I rapporten redovisas även 
svar från 25 kommuner om de använder sig av friskvårdstimme samt 
Skatteverkets regler. 
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Förvaltningens yttrande 
Det finns en stor samsyn i behovet och vikten av att arbeta för en ökad 
hälsa och minskad sjukfrånvaro inte minst som en del av den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. 
Ökad hälsa inom Umeå kommun skapas genom satsningar som är 
hälsofrämjande som utgår från kraven på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete och föreskriften om organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöförhållanden. Friskvårdserbjudande är en del av de totala 
satsningar som kommunen gör för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Av 25 kommuner anger 11 att de har friskvårdstimme och 14 att de inte 
har det. Av de som har friskvårdstimme beskrivs en generell bild att 
timmen tas ut om verksamheten tillåter. Ingen av kommunerna har 
någon avsatt budget. Många beskriver en upplevd orättvisa och ett 
missnöje med upplägget då den är svårt att nyttja för de stora 
personalgrupperna inom skola, vård och omsorg. 
Bland de kommuner som inte har friskvårdstimme har en majoritet tagit 
bort tidigare möjligheter till friskvårdstimme. Besluten att ta bort 
friskvårdstimme grundas i att få har kunnat nyttja möjligheten.  
Kommunerna har istället andra former av hälsofrämjande insatser.  
 
Om friskvårdstimme införs krävs att den organiseras på ett systematiskt 
sätt som grundas på en dialog kring behov och förutsättningar i 
arbetslaget och vara en del av det systematiska hälso- och 
arbetsmiljöarbetet. 
Den behöver schemaläggs och godkännas av närmaste chef, genomföras 
tillsammans med minst en kollega samt vara en del i medarbetarens 
individuella utvecklingsplan som följs upp årligen. 
Utan tydliga ramar riskerar en friskvårdstimme i praktiken bli en 
arbetstidsförkortning. 
 
Enligt nämndernas beräkningar beräknas kostnaderna för en 
friskvårdstimme uppgå till 116 miljoner kronor varav 43 miljoner är 
vikariekostnader. 
 
Då frågan om friskvårdstimme är komplex har förvaltningen övervägt tre 
alternativa förslag till beslut: 
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ALT1 
att avslå motionen 
att uppdra till förvaltningen att arbeta aktivt med ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete där hälsofrämjande insatser ska ingå samt att göra en 
översyn av det totala friskvårdserbjudandet  
 
ALT 2 
att medge att en friskvårdstimme per vecka tas ut om verksamheten och 
budgeten så tillåter samt att den genomförs som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och är schemalagd och godkänt av resp. chef 
 
ALT3 
att bifalla motionen under förutsättning att den görs likvärdig för alla 
medarbetare och har en finansiering inför budget 2019. 
 
Utifrån vad som framkommit i nämndernas konsekvensanalyser och 
ekonomiska bedömningar samt vad erfarenheter från kommunsektorn 
gett föreslår förvaltningen beslutsalternativ 1. Det är det alternativ som 
kan skapa ett långsiktigt hälsofrämjande arbete och ett attraktivt 
friskvårdserbjudande för samtliga anställda. 
Alternativ 2 kommer sannolikt medföra samma resultat som i övriga 
kommunsektorn och upplevas orättvis av medarbetarna. Alternativ 3 
bedöms inte som ett ekonomiskt realistiskt alternativ. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå 
kommun att träna på arbetstid 
 
att uppdra till förvaltningen att arbeta aktivt med ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete där hälsofrämjande insatser ska ingå  
 
att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av det totala 
friskvårdserbjudandet  

Beslutsunderlag 
Redovisning – återremiss Motion 3/ 2017 
Bilaga ekonomiska konsekvenser 
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Bilaga erfarenheter från kommunsektorn 
Protokollsutdrag från resp. nämnd 
Yttrande från Folkhälsorådet 

Beredningsansvariga 
Personalfunktionen  
  
Personalutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Elmer Eriksson (M) med instämmande av Mattias Larsson (C) – bifall till 
motionen 
Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen och bifall till att-sats 2 och 3 
Lena Karlsson Engman (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslag) 
 
Propositionsordning som godkänns 
Avslag mot bifall till motionen. Ordföranden finner att personalutskottet 
avslår motionen enligt tjänsteskrivelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst: avslag till motionen 
Nej-röst: bifall till motionen 
 
Omröstningsresultat 
 Ja Nej 
Christer Lindvall (S) x  
Mattias Larsson (C)  x 
Lena Karlsson Engman (S) x  
Andreas Lundgren (S) x  
Elmer Eriksson (M)  x 
Marianne Löfstedt (M)  x 
Åsa Bäckström (V)  x 
 
Med 3 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att personalutskottet 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Anders Ågren 
Personalfunktionen   
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arbetsplatserna - det handlar ju om att anpassa scheman och annat utifrån situationen 
inom verksamheten.  
 
Anställda i Täby kommun har t.ex. från och med år 2005 möjlighet till en 
friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Ansvarig chef fattar beslut om exakt 
hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov.  
 
Det minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.  
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige 
beslutar: 
 
Att Umeå kommun möjliggör för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett 

återinförande av friskvårdstimmen. 
 
 
 
2017-01-12 
 
 
Anders Ågren 
Kommunalråd, M 
Umeå 
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§ 81 
Diarienr: KS-2017/00038 

Motion 3/2017 - Ge möjlighet för alla anställda 
inom Umeå kommun att träna på arbetstid 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att återremittera motion 3/2017 - Ge möjlighet för alla anställda inom 
Umeå kommun att träna på arbetstid med motivering nedan: 
 
att arbeta fram en ekonomisk konsekvensanalys inom samtliga nämnders 
verksamhetsområden 
 
att via remiss efterfråga varje nämnds konsekvensanalys inom dess 
samtliga verksamhetsområden 
 
att via remiss erbjuda samtliga berörda fackförbund att lämna synpunkter 
på förslaget om friskvårdstimme 
 
att inhämta information om erfarenheter av systemet med 
friskvårdstimme inom kommunsektorn 
 
att inhämta mer information kring Skatteverkets regler om skattefria 
förmåner för sina anställda. 
 

Ärendebeskrivning 
I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-30 väckt 
motion föreslår Anders Ågren (M) att Umeå kommun möjliggör för 
alla anställda att träna på arbetstid genom ett återinförande av 
friskvårdstimmen. 

Det är idag väl känt att motion och god kondition har stor effekt på 
individers välmående och prestation. Den moderna 
hjärnforskningen visar att motion och träning har stora effekter på 
hjärnan. Det bästa man kan göra för hjärnan är att röra på sig.  
Träning ökar motstånds-kraften mot stress. Träning höjer 
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dopaminnivåerna och det medför ökad koncentrationsförmåga. Vid 
depressioner är träning ofta ett verkningsfullt alternativ istället för 
antidepressiva mediciner 

Det finns studier som visar att träning på arbetstid (t.ex. 
friskvårdstimme) kan vara lönsamt i ett hälsofrämjande och 
förebyggande perspektiv. Att arbetsgivaren tar aktiv ställning och 
visar att man värderar och prioriterar att medarbetarna är fysiskt 
aktiva är betydelsefullt. Olika former av anställningsförmåner är 
viktiga argument i framtida rekrytering. För att vara en attraktiv 
arbetsgivare är tillgång till friskvård en av flera förmåner som 
behöver utvecklas. 

Umeå kommun är sedan länge väl medveten om betydelsen av 
olika livsstilsfaktorer och deras påverkan på hälsa, välbefinnande 
och prestation. Sedan 2008 har kommunen ett kommungemensamt 
friskvårdserbjudande med rabatterade motionskort på ett flertal 
anläggningar och friskvårdsbidrag för övriga aktiviteter. Förmånen 
är uppskattad och antalet som nyttjar den ökar stadigt varje år. 
2016 var det 4 675 personer som nyttjade friskvårdserbjudandet 
vilket motsvarar 45 % av alla månadsanställda.   

Anställda inom vissa förvaltningar hade tidigare möjlighet till en 
friskvårdstimme. Då det upplevdes som orättvist och svårt att mäta 
effekten togs den bort och ersattes med friskvårdserbjudandet och 
andra former av hälsofrämjande aktiviteter som ett 100-tal 
hälsoinspiratörer och aktiviteter via personalföreningen Sporren. 

En omvärldsbevakning visar att ett antal kommuner som 
Örnsköldsvik, Robertsfors, Piteå och Östersund har 
friskvårdstimme. Timmen får tas ut om verksamheten tillåter och 
inga vikarier medges. Det innebär att det uppstår 
produktionsbortfall och att det i praktiken är väldigt svårt att nyttja 
friskvårdstimmen enligt vad kommunerna uppger. 

Ett flertal kommuner som Norrköping, Linköping, Kalmar, Luleå, 
Vännäs, Skellefteå och Malmö har haft friskvårdstimme men valt 
att ta bort den. Skälet till detta att det är svårigheter att erbjuda 
den till alla med likvärdiga förutsättningar med de kostnader som 
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det skulle medföra samt att det är svårt att se effekter och täcka 
produktions-bortfallet med vikarier. I stället satsar dessa 
kommuner på friskvårds-bidrag och aktiva hälsofrämjande insatser 
på arbetsplatsen. 

Att återinföra en friskvårdstimme i Umeå kommun skulle säkert 
upplevas som positivt.  Men det kräver att budgetmedel tillförs för 
att verksamheterna inte ska få ett stort produktionsbortfall. 
Produktionsbortfallet motsvarar ca 95 miljoner och ska det ersättas 
av vikarier inom skola, vård och omsorg så är det en vikariekostnad 
på ca 75 miljoner. Den största svårigheten är dock att kunna ersätta 
friskvårdstimmen med vikarier inom främst förskola/skola och vård 
och omsorg med den kompetensbrist som nu råder. I praktiken 
skulle därmed en friskvårdstimme vara svårt att genomföra på ett 
likvärdigt sätt för alla medarbetare i kommunen. 

Förvaltningens samlade bedömning är därför att avslå motionen. 
Förvaltningen vill fortsätta med attraktiva friskvårdserbjudande för 
anställda på fritiden och satsa på hälsofrämjande riktade insatser 
på arbetsplatserna utifrån verksamhetens behov.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motion 3/2017 – Ge möjlighet för alla anställda inom 
Umeå kommun att träna på arbetstid 

Beslutsunderlag 
Motion 3/2017 

Beredningsansvariga 
Birgitta Forsberg, personaldirektör 
 
Personalutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Elmer Eriksson (M) med instämmande av Mattias Larsson (C) och 
Marianne Löfstedt (M) – bifall till motionen. 
Christer Lindvall (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag att avslå 
motionen. 
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Propositionsordning som godkänns 
Avslag mot bifall till motionen. Ordföranden finner att personalutskottet 
beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Reservation 
Elmer Eriksson (M) och Marianne Löfstedt (M) 
 
 
Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – enligt personalutskottets förslag att avslå motionen 
Anders Ågren (M) med instämmande av Veronica Kerr (KD), Peder 
Westerberg (L), Mattias Larsson (C) och Mattias Sehlstedt (V) – bifall till 
motionen 
Nasser Mosleh (MP) med instämmande av Mikael Berglund (S) – 
återremiss 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avgöras idag eller 
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 
Därefter ställer ordföranden avslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen avslår motionen enligt personalutskottets 
förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition som godkänns. 
Ja-röst för avslag på motionen, nej-röst för bifall till motionen. 
 
Voteringsresultat 
Med 8 nej-röster: Anders Ågren (M), Gunilla Berglund (M), Peder 
Westerberg (L), Mattias Larsson (C), Veronica Kerr (KD), Ulrika Edman (V), 
Mattias Sehlstedt (V) och Åsa Bäckström (V) mot 7 ja-röster: Hans 
Lindberg (S), Margareta Rönngren (S), Lena Karlsson Engman (S), Moa 
Brydsten (S), Mikael Berglund (S), Janet Ågren (S) och Nasser Mosleh (MP) 
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Hans Lindberg (S) 
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Hans Lindberg, Tina Myhrberg, Nasser 
Mosleh, Mattias Sehlstedt, Tomas Westerström, Jan Hägglund, Veronica 
Kerr, Petter Nilsson, Lennart Johansson, Peder Westerberg, Christer 
Lindvall, Elsa Andersson Hedkvist, Mattias Larsson, Saašha Metsärantala, 
Andreas Lundgren, Elmer Eriksson, Ulrika Edman, Elin Jonsson, Jan-Olov 
Carlsson, Jan Hägglund, Moa Brydsten, Janet Ågren och Anna-Karin 
Sjölander. 
 
Yrkanden 
Anders Ågren (M), Mattias Sehlstedt (V), Veronica Kerr (KD), Peder 
Westerberg (L), Mattias Larsson (C), Saasha Metsärantala (FI) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Hans Lindberg (S) med instämmande av Nasser Mosleh (MP), Tomas 
Westerström (AP), Petter Nilsson (SD) – Återremiss för: 
- att arbeta fram en ekonomisk konsekvensanalys inom samtliga 

nämnders verksamhetsområden 
- att via remiss efterfråga varje nämnds konsekvensanalys inom dess 

samtliga verksamhetsområden 
- att via remiss erbjuda samtliga berörda fackförbund att lämna 

synpunkter på förslaget om friskvårdstimme 
- att inhämta information om erfarenheter av systemet med 

friskvårdstimme inom kommunsektorn 
- att inhämta mer information kring Skatteverkets regler om skattefria 

förmåner för sina anställda. 
Petter Nilsson (SD) – Om återremissyrkandet faller avslag till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ärendet avgörs idag mot att ärendet återremitteras. Ordföranden finner 
att ärendet ska återremitteras. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för återremiss 
Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 30 ja-röster mot 30 nej-röster, 1 som avstår från att rösta och 4 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
(minoritetsåterremiss). 
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Beslutet ska skickas till 
Anders Ågren 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En motion från kommunalrådet Anders Ågren (M) 2017-01-12, Motion 3/2017 - Ge möjlighet för alla 
anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid, behandlades vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-04-24.  Vid sammanträdet beslöt kommunfullmäktige att återremittera 
motionen med följande motivering:  

 att arbeta fram en ekonomisk konsekvensanalys inom samtliga nämnders verksamhetsområden  

 att via remiss efterfråga varje nämnds konsekvensanalys inom dess samtliga 
verksamhetsområden  

 att via remiss erbjuda samtliga berörda fackförbund att lämna synpunkter på förslaget om 
friskvårdstimme  

 att inhämta information om erfarenheter av systemet med friskvårdstimme inom 
kommunsektorn  

 att inhämta mer information kring Skatteverkets regler om skattefria förmåner för sina anställda. 

Personalfunktionen fick i uppdrag att utarbeta ett svar på motionen och i föreliggande rapport 
sammanfattas nämndernas och de fackliga organisationernas syn på detta liksom de ekonomiska 
överväganden som respektive nämnd gjort. En sammanställning av nämndernas ekonomiska 
beräkningar återfinns i bilaga 1. 

I rapporten redovisas även svar från 25 kommuner runt om i landet på frågan om de använder sig av 
friskvårdstimme, bilaga 2. Rapporten innehåller även ett stycke som beskriver Skatteverkets regler. 
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2. Nämndernas beslut 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutar att inte avge yttrande över Motion 3/2017 – Ge möjlighet för alla 
anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid.  

Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden beslutar avslå tjänsteskrivelsens förslag. 

För- och grundskolenämnden 

För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna remissvaret. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna remissvaret samt att påtala att den 
bör kompletteras med en ekonomisk konsekvensbeskrivning med analys och beskrivning av de 
ekonomiska och hälsomässiga effekterna av en friskvårdstimme 

Individ- och familjenämnden 

Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens yttrande 2017-08-30 och skickar det till 
personalutskottet.  

Individ- och familjenämnden vill som medskick till kommunfullmäktige särskilt betona att 
ekonomiska medel måste tillföras nämnden vid ett eventuellt införande av friskvårdstimme för att 
grundbemanningen i nämndens verksamheter inte ska minska samt ha i beaktande den utmaning 
med vikarieanskaffning nämnden i dagsläget har. 

Kommunstyrelsen 

Svar på motionen när det gäller kommunstyrelsens verksamheter är, efter godkännande av 
kommunstyrelsens presidium, genomförda på tjänstemannanivå.  

Kulturnämnden 

Kulturnämnden beslutar att besvara motionen enligt följande. 

Kulturnämndens verksamheter är mångfacetterade och har olika förutsättningar att möjliggöra för 
samtliga anställda att kunna nyttja en friskvårdstimme, om en sådan skulle återinföras. Behovet av 
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vikarier varierar kraftigt mellan de olika verksamheterna. Måluppfyllelsen av införandet av en 
generell friskvårdtimme är komplex att mäta. Skälen till detta är flera, men risken är att möjligheten 
att tillgodogöra sig friskvårdstimmen mellan olika personalkategorier och olika verksamheter 
kommer att bestå. 

För kulturnämnden innebär återinförandet av en friskvårdstimme en merkostnad på cirka 1,0 mkr 
per år. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande svar på remissen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är mångfacetterad, men med planering och god vilja 
torde det inte vara oöverstigligt att inom ramen för den normala verksamheten finna utrymme för 
en friskvårdstimme. Några extrakostnader behöver därför inte uppstå, tvärtom bidrar sannolikt 
denna möjlighet positivt till medarbetarnas såväl fysiska som psykiska hälsa. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att som svar på motionen avge följande yttrande:  

Tekniska nämndens verksamheter är olika och har olika förutsättningar för att samtliga anställda ska 
kunna nyttja en friskvårdstimme om en sådan skulle återinföras. Måluppfyllelsen av införandet av en 
generell friskvårdstimme är komplex att mäta. Skälen till detta är flera, men klart är att möjligheten 
att tillgodogöra sig friskvårdstimmen varierar mellan olika personalkategorier och olika 
verksamheter.  

För Tekniska nämnden innebär återinförandet av en friskvårdstimme en merkostnad på cirka 4,8 mkr 
då de personaltunga verksamheterna som måltidsservice och städ- och verksamhetsservice behöver 
vikarier för att täcka upp för att verksamheten ska fungera tillfredsställande. Produktionsbortfallet i 
timmar beräknas till drygt 11 400 timmar. Årsarbete som bortfaller motsvarar ungefär 6,7 åa. 
Brandförsvar och säkerhet har undantagits från beräkningsunderlaget. 

Äldrenämnden 

Äldrenämnden godkänner förvaltningens yttrande 2017-08-30 och skickar det till personalutskottet.  

Äldrenämnden vill som medskick till kommunfullmäktige särskilt betona att ekonomiska medel 
måste tillföras nämnden vid ett eventuellt införande av friskvårdstimme för att grundbemanningen i 
nämndens verksamheter inte ska minska samt ha i beaktande den utmaning med vikarieanskaffning 
nämnden i dagsläget har. 
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden beslutar bifalla förslag till friskvårdstimme. 

3. Ekonomisk konsekvensanalys   
Nämnderna har bedömt de kostnader som beräknas uppstå vid införande av en friskvårdstimme. De 
största kostnaderna uppstår i de särskilt personalintensiva verksamheterna som behöver ersätta i 
stort sett all frånvaro med vikarier.   

Enligt nämndernas beräkningar kommer kostnaderna för en friskvårdstimme att uppgå till drygt     
116 miljoner kronor per år. Därtill har förvaltningen uppskattat kostnader inom byggnadsnämndens 
och fritidsnämndens verksamheter motsvarande 1,3 miljoner kronor. För att ta del av nämndernas 
beräkningsunderlag, se bilaga 1. 

 

Nämnd Beräknad kostnad, kronor Varav vikariekostnader, kronor 

Byggnadsnämnden Avger inget yttrande.  

Fritidsnämnden Avslår tjänsteskrivelsens förslag.  

För- och grundskolenämnden 50 600 163 19 049 715 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 10 539 910 1 034 059 

Individ- och familjenämnden 21 218 144 8 073 811 

Kommunstyrelsen 1 551 525  

Kulturnämnden 1 000 000 1 000 000 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Inga extrakostnader.  

Tekniska nämnden 4 842 093 1 065 833 

Äldrenämnden 26 155 470 12 566 860 

Överförmyndarnämnden 110 749  

Totalt 116 018 054 42 790 278 
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4. Konsekvensanalys   

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden avger inget yttrande.  

Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden avslår tjänsteskrivelsens förslag. 

För- och grundskolenämnden 

För verksamheten  

Förskola och Fritidshem. Verksamheter är beroende av att bemanning/personal finns på plats. För 
denna verksamheten är det generellt omöjligt att bereda möjlighet för medarbetare att ta ut en 
friskvårdstimme utan att vikarie finns på plats. En frånvaro utan ersättare innebär att 
personaltätheten i förskolan minskar och barnens behov av omsorg försvåras. Vi bedömer dessutom 
att om ett beslut formuleras utifrån ”att uttag kan göras om verksamheten så tillåter”, skulle det 
bidra till ojämlika förutsättningar att nyttja friskvård i Kommunen. Vi bedömer det dessutom mycket 
svårt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv att tillmötesgå.  

Grundskola. Verksamheter är beroende av att bemanning/personal finns på plats inom vissa 
yrkeskategorier som elevassistenter, elevhälsopersonal, administratörer med servicefunktioner och 
vaktmästare. För dessa yrkeskategorier uppstår kostnader för att ha bemanning på plats (se excelfil 
”Vikariebehov i %”). För yrkesgruppen lärare inom denna verksamhet är det möjligt att bereda 
möjlighet för medarbetare att ta ut en friskvårdstimme utan att vikarie finns på plats. Men det 
innebär i realiteten en förskjutning av arbetstiden. Grundskollärare skulle kunna nyttja timmen 
under arbetstid men i realiteten handlar det om att förskjuta arbetstid i och med läraren tar 
friskvårdstimmen under sin tid för planering/efterarbete. Vi bedömer dessutom att om ett beslut 
formuleras utifrån ”att uttag kan göras om verksamheten så tillåter”, skulle det bidra till ojämlika 
förutsättningar att nyttja friskvård i Kommunen. Om vikarier behövs bedömer vi det som mycket 
svårt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv att tillmötesgå.  

Grundsärskola. Verksamheter är beroende av att bemanning/personal finns på plats inom vissa 
yrkeskategorier som vårdare och vårdarinnor etc. För denna verksamhet är det svårare att bereda 
möjlighet för medarbetare att ta ut en friskvårdstimme utan att vikarie finns på plats. En frånvaro 
utan ersättare innebär att personaltätheten minskar och barnens behov av omsorg försvåras. För 
dessa yrkeskategorier uppstår kostnader för att ha bemanning på plats (se excelfil ”vikariebehov i 
%”).  



9 (31) 

För yrkeskategorin lärare inom denna verksamhet se ovan beskrivning av Grundskolan. Vi bedömer 
dessutom att om ett beslut formuleras utifrån ”att uttag kan göras om verksamheten så tillåter”, 
skulle det bidra till ojämlika förutsättningar att nyttja friskvård i Kommunen. Vi bedömer det 
dessutom mycket svårt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv att tillmötesgå.  

För de anställda 

Forskning visar att det finns positiva effekter av att anställda nyttjar friskvård. Olika villkor och 
förutsättningar för att ta del av förmånen, kan dock leda till en negativ effekt på trivsel och syn på 
arbetsgivarens attraktivitet. Risk för begäran om andra kostnadsdrivande kompensatoriska förmåner 
från de anställda som inte har möjlighet att ta del av förmånen finns. Vi bedömer dessutom att det 
ur ett arbetsmiljöperspektiv innebär ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal vilket är 
kontraproduktivt mot ambitionen mot en hälsofrämjande arbetsplats.  

För kompetensförsörjningen  

Inom nämndens område råder kompetensbrist. En konsekvens av ett införande är att de 
verksamheter som har behov av vikarier måste bekosta vikarier alternativt ”gå kort”. Att gå kort 
inom Förskolan bedöms omöjligt och konsekvensen är därmed ökat behov av vikarier.  

För ekonomin 

Se bilaga ekonomisk kalkyl. Scenariot att alla medarbetare inom för- och grundskolenämndens 
ansvarsområde skulle nyttja den föreslagna friskvårdstimmen, innebär att lönekostnaden för 
friskvårdstimmen skulle uppgå till ca 31 mnkr, se bilaga. Inom flera av nämndens 
verksamhetsområden krävs också helt eller delvis vikarier för att möjliggöra för personal att nyttja 
friskvårdstimmen. Kostnaden för vikarier skulle uppgå till ca 19 mnkr, se beräkningsbilaga. 
Kostnaden för friskvårdstimmen bedöms för för- och grundskolenämnden således uppgå till ca 50 
mnkr, varav 19 mnkr i tillkommande kostnader i form av vikarier.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

För verksamheten  

Gymnasiet. Verksamheter är beroende av att bemanning/personal finns på plats inom vissa 
yrkeskategorier som elevassistenter, elevhälsopersonal, administratörer med servicefunktioner och 
vaktmästare. För dessa yrkeskategorier uppstår kostnader för att ha bemanning på plats (se excelfil). 
För yrkesgruppen lärare inom denna verksamhet är det möjligt att bereda möjlighet för medarbetare 
att ta ut en friskvårdstimme utan att vikarie finns på plats. Men det innebär i realiteten en 
förskjutning av arbetstiden. Gymnasielärare skulle kunna nyttja timmen under arbetstid men i 
realiteteten handlar det om att förskjuta arbetstid i och med läraren tar friskvårdstimmen under sin 
tid för planering/efterarbete. Vi bedömer dessutom att om ett beslut formuleras utifrån ”att uttag 
kan göras om verksamheten så tillåter”, skulle det bidra till ojämlika förutsättningar att nyttja 
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friskvård i Kommunen. Om vikarier behövs bedömer vi det som mycket svårt ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv att tillmötesgå.  

Gymnasiesärskola. Verksamheter är beroende av att bemanning/personal finns på plats inom vissa 
yrkeskategorier som vårdare, vårdarinnor, elevassistenter etc. För denna verksamhet är det svårare 
att bereda möjlighet för medarbetare att ta ut en friskvårdstimme utan att vikarie finns på plats. En 
frånvaro utan ersättare innebär att personaltätheten minskar och barnens behov av omsorg 
försvåras. För dessa yrkeskategorier uppstår kostnader för att ha bemanning på plats (se excelfil 
”vikariebehov i %”). För yrkeskategorin lärare inom denna verksamhet se ovan beskrivning av 
Grundskolan. Vi bedömer dessutom att om ett beslut formuleras utifrån ”att uttag kan göras om 
verksamheten så tillåter”, skulle det bidra till ojämlika förutsättningar att nyttja friskvård i 
Kommunen. Vi bedömer det dessutom mycket svårt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv att 
tillmötesgå.  

Vuxenutbildningen. Verksamheter är beroende av att bemanning/personal finns på plats inom vissa 
yrkeskategorier som lärvux, vissa administratörer och vaktmästare. För dessa yrkeskategorier 
uppstår kostnader för att ha bemanning på plats (se excelfil). För yrkesgruppen lärare inom 
vuxenutbildning är det möjligt att bereda möjlighet för medarbetare att ta ut en friskvårdstimme 
utan att vikarie finns på plats. Men det innebär i realiteten en förskjutning av arbetstiden. Lärare 
skulle kunna nyttja timmen under arbetstid men i realiteteten handlar det om att förskjuta arbetstid 
i och med läraren tar friskvårdstimmen under sin tid för planering/efterarbete. Vi bedömer 
dessutom att om ett beslut formuleras utifrån ”att uttag kan göras om verksamheten så tillåter”, 
skulle det bidra till ojämlika förutsättningar att nyttja friskvård i Kommunen. Om vikarier behövs 
bedömer vi det som mycket svårt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv att tillmötesgå.  

Arbetsmarknad. Verksamheten är beroende av att personal finns på plats kontinuerligt i 
befattningarna där man handlägger arbetsrehabiliteringsplaner, utför stöd i arbetsrehabilitering och 
verkställande av integrationsplaner. För dessa verksamheter bedömer vi att det är mycket svårt att 
bereda möjlighet för medarbetare att ta ut en friskvårdstimme utan att få produktionsbortfall på 
grund av att det inte är möjligt att vikariebesätta dessa verksamheter. För yrkesgrupperna 
vaktmästare och administratörer kan det finnas möjlighet att gå ifrån men det innebär ett 
produktionsbortfall. Vi bedömer dessutom att om ett beslut formuleras utifrån ”att uttag kan göras 
om verksamheten så tillåter”, skulle det bidra till ojämlika förutsättningar att nyttja friskvård i 
Kommunen. Vi bedömer det dessutom mycket svårt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv att 
tillmötesgå.  

För de anställda  

Gymnasiet, Gymnasiesärskola, Vuxenutbildning och arbetsmarknad. Forskning visar att det finns 
positiva effekter av att anställda nyttjar friskvård. Olika villkor och förutsättningar för att ta del av 
förmånen, kan dock leda till en negativ effekt på trivsel och syn på arbetsgivarens attraktivitet. Risk 
för begäran om andra kostnadsdrivande kompensatoriska förmåner från de anställda som inte har 
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möjlighet att ta del av förmånen finns. Vi bedömer dessutom att det ur ett arbetsmiljöperspektiv 
innebär ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal vilket är kontraproduktivt mot ambitionen 
mot en hälsofrämjande arbetsplats.  

För kompetensförsörjningen  

Gymnasiet, Gymnasiesärskola, Vuxenutbildning och arbetsmarknad. Inom nämndens område råder 
kompetensbrist. En konsekvens av ett införande är att de verksamheter som har behov av vikarier 
måste bekosta vikarier alternativt ”gå kort”. Att gå kort inom Gymnasiesärskola bedöms omöjligt och 
konsekvensen är därmed ökat behov av vikarier.  

För ekonomin 

Se bilaga ekonomisk kalkyl. Scenariot att alla medarbetare inom gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde skulle nyttja den föreslagna friskvårdstimmen, innebär 
att lönekostnaden för friskvårdstimmen skulle uppgå till ca 9,5 mnkr, se bilaga. Inom några av 
nämndens verksamhetsområden krävs också vikarier för att möjliggöra för personal att nyttja 
friskvårdstimmen. Kostnaden för vikarier skulle uppgå till ca 1 mnkr, se beräkningsbilaga. Kostnaden 
för friskvårdstimmen bedöms för nämndens område således uppgå till ca 10,5 mnkr, varav drygt 1 
mnkr i tillkommande kostnader i form av vikarier.  

Individ- och familjenämnden 

Nämnden är i grunden positiv till insatser som syftar till att ge förutsättningar för en förbättrad fysisk 
hälsa och som har följder i form av förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Möjligheten att 
träna på arbetstid är en jämställdhetsfråga då framförallt kvinnodominerade verksamheter så som 
vård och omsorg har större utmaningar då medarbetaren arbetar direkt med en part som är 
beroende av insatsen i vardagen. Insatser så som friskvårdstimme riskerar att bli ”ett slag i luften” 
för de medarbetare som har ansvar för brukare. Möjligheten att träna på arbetstid problematiseras 
ytterligare i nedan uppräknade aspekter. 

För verksamheten  

Samtlig tid för friskvård på medarbetarnivå behöver ersättas med vikarier i de verksamheter som har 
brukarkontakt vilket påverkar verksamheten negativt vad gäller både ekonomi, kvalitet och 
produktivitet. Inom flera av nämndens verksamheter exempelvis personlig assistans problematiseras 
möjligheten att vara frånvarande en timme från ordinarie arbetspass dessutom av LSS (Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) där brukaren förenklat beskrivet kan neka medarbetare 
(exempelvis vikarie) att utföra insatser. Det gör det svårt att ersätta kortare frånvaro av ordinarie 
medarbetare och nyttja timavlönade vikarier i större utsträckning.  

I verksamheter med tjänstemän är möjligheten att nyttja en friskvårdstimme större. I den typen av 
verksamhet behöver inte all tid ersättas med vikarie. Dock innebär detta fortfarande ett 
produktionsbortfall då medarbetaren arbetar en timme mindre per vecka. Den övervägande delen 
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av personal inom vård och omsorg arbetar dock nära brukare. Ett eventuellt införande av 
friskvårdstimme enbart för tjänstemän riskerar att skapa ojämlika arbetsförhållanden.   

För de anställda  

Friskvård har på många sätt positiv påverkan för frisknärvaro på både kort och lång sikt. Dock är 
möjligheterna små att nyttja friskvårdstimmen för de medarbetare som arbetar i verksamheter som 
har ett brukaransvar. Sannolikt innebär det att en liten andel av medarbetarna faktiskt nyttjar 
möjligheten att träna på arbetstid, så kallad friskvårdstimme. Detta eftersom dessa medarbetare 
alltid måste ersättas i verksamhetens drift.  

För kompetensförsörjningen  

Friskvård under arbetstid kan för många potentiella medarbetare vara av vikt när man väljer sin 
blivande arbetsgivare. Att införa friskvårdstimme kan därför ses som en konkurrensfördel i en 
framtida kompetensförsörjning.  

För ekonomin 

Sammanfattningsvis beräknas ett införande medföra vikariekostnader om drygt 21 miljoner kronor 
samt ett produktionsbortfall motsvarande närmare 12 årsarbetare av de tjänster som inte 
vikariebesätts vid uttag av friskvårdstimme.  

Kommunstyrelsen 

För verksamheten  

Trycket på de flesta verksamheterna är mycket stort – och förväntningarna på oss måste anpassas till 
arbetsbortfallet om friskvårdstimmen ska kunna genomföras.  

För de anställda  

Många tränar, många är småbarnsföräldrar. Självklart positivt att ha en timme till träning man inte 
tar från familjetiden. Eftersom situationen redan idag upplevs ansträngd och att man har svårt att få 
tiden att räcka till riskerar en friskvårdstimme att skapa ännu mer stress (och i värsta fall högre 
sjuktal). Bättre hälsa är förhoppningsvis en effekt – under förutsättning att vi inte ska hinna lika 
mycket på mindre tid. Har man ett stillasittande arbete skulle det bidra mest med en 
friskvårdstimme mitt på dagen.  

För kompetensförsörjningen  

En förmån som skulle kunna vara positiv vid rekrytering. Inte avgörande dock.  

För ekonomin 

En friskvårdstimme skulle inte medföra några vikariekostnader då det inte är möjligt att ta in 
medarbetare som kan göra de arbetsuppgifter som inte hinns med. Däremot blir det ett 
produktionsbortfall som kan innebära längre handläggningstider. 
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Kulturnämnden 

Kulturnämndens verksamheter är mångfacetterade och har olika förutsättningar att möjliggöra för 
samtliga anställda att kunna nyttja en friskvårdstimme, om en sådan skulle återinföras. Behovet av 
vikarier varierar kraftigt mellan de olika verksamheterna. Måluppfyllelsen av införandet av en 
generell friskvårdtimme är komplex att mäta. Skälen till detta är flera, men risken är att möjligheten 
att tillgodogöra sig friskvårdstimmen mellan olika personalkategorier och olika verksamheter 
kommer att bestå. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är mångfacetterad men med planering och god vilja 
torde det inte vara oöverstigligt att inom ramen för den normala verksamheten finna utrymme för 
en friskvårdstimme. Några extrakostnader behöver därför inte uppstå, tvärtom bidrar sannolikt 
denna möjlighet positivt till medarbetarnas såväl fysiska som psykiska hälsa. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens verksamheter är olika och har olika förutsättningar för att samtliga anställda ska 
kunna nyttja en friskvårdstimme om en sådan skulle återinföras. Måluppfyllelsen av införandet av en 
generell friskvårdstimme är komplex att mäta. Skälen till detta är flera, men klart är att möjligheten 
att tillgodogöra sig friskvårdstimmen varierar mellan olika personalkategorier och olika 
verksamheter.  

För Tekniska nämnden innebär återinförandet av en friskvårdstimme en merkostnad på cirka 4,8 mkr 
då de personaltunga verksamheterna som måltidsservice och städ- och verksamhetsservice behöver 
vikarier för att täcka upp för att verksamheten ska fungera tillfredsställande. Produktionsbortfallet i 
timmar beräknas till drygt 11 400 timmar. Årsarbete som bortfaller motsvarar ungefär 6,7 åa.  

Brandförsvar och säkerhet har undantagits från beräkningsunderlaget. 

Äldrenämnden 

Nämnden är i grunden positiv till insatser som syftar till att ge förutsättningar för en förbättrad fysisk 
hälsa och som har följder i form av förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Möjligheten att 
träna på arbetstid är en jämställdhetsfråga då framförallt kvinnodominerade verksamheter så som 
vård och omsorg har större utmaningar då medarbetaren arbetar direkt med en part som är 
beroende av insatsen i vardagen. Insatser så som friskvårdstimme riskerar att bli ”ett slag i luften” 
för de medarbetare som har ansvar för brukare. Möjligheten att träna på arbetstid problematiseras 
ytterligare i nedan uppräknade aspekter.   
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För verksamheten  

Samtlig tid för friskvård på medarbetarnivå behöver ersättas med vikarier i de verksamheter som har 
brukarkontakt vilket påverkar verksamheten negativt vad gäller både ekonomi, kvalitet och 
produktivitet.  

I verksamheter med tjänstemän är möjligheten att nyttja en friskvårdstimme större. I den typen av 
verksamhet behöver inte all tid ersättas med vikarie. Dock innebär detta fortfarande ett 
produktionsbortfall då medarbetaren arbetar en timme mindre per vecka. Den övervägande delen 
av personal inom vård och omsorg arbetar dock nära brukare. Ett eventuellt införande av 
friskvårdstimme enbart för tjänstemän riskerar att skapa ojämlika arbetsförhållanden.  

För de anställda  

Friskvård har på många sätt positiv påverkan för frisknärvaro på både kort och lång sikt. Dock är 
möjligheterna små att nyttja friskvårdstimmen för de medarbetare som arbetar i verksamheter som 
har ett brukaransvar. Sannolikt innebär det att en liten andel av medarbetarna faktiskt nyttjar 
möjligheten att träna på arbetstid, så kallad friskvårdstimme. Detta eftersom dessa medarbetare 
alltid måste ersättas i verksamhetens drift.  

För kompetensförsörjningen  

Friskvård under arbetstid kan för många potentiella medarbetare vara av vikt när man väljer sin 
blivande arbetsgivare. Att införa friskvårdstimme kan därför ses som en konkurrensfördel i en 
framtida kompetensförsörjning.  

För ekonomin  

Sammanfattningsvis beräknas ett införande medföra vikariekostnader om drygt 26 miljoner kronor 
samt ett produktionsbortfall motsvarande drygt 2 årsarbetare av de tjänster som inte vikariebesätts 
vid uttag av friskvårdstimme. 

Överförmyndarnämnden 

För verksamheten – minskade sjukskrivningar. För de anställda – friskare personal. För 
kompetensförsörjningen - genom att anpassa när friskvårdstimmen förläggs under veckan då blir det 
inga konsekvenser för kompetensförsörjningen. För ekonomin –  ingen inverkan i 
överförmyndarverksamhet.  
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4.1 Förutsättningar för att införa en friskvårdstimme 

(Svarsalternativ: Mycket goda, Ganska goda, Ganska dåliga, Mycket dåliga) 

Nämnd Bedömning 

Byggnadsnämnden Avger inget yttrande. 

Fritidsnämnden Avslår tjänsteskrivelsens förslag. 

För- och grundskolenämnden Inget svar på den frågan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

1 Gymnasiet 
2 Gymnasiesärskola 
3 Vuxenutbildning 
4 Arbetsmarknad 

 
1 Ganska goda 
2 Ganska dåliga 
3 Ganska goda 
4 Ganska dåliga 

Individ- och familjenämnden Mycket dåliga. 

Kommunstyrelsen Ganska dåliga. 

Kulturnämnden Inget svar på den frågan. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Inget svar på den frågan. 

Tekniska nämnden Inget svar på den frågan. 

Äldrenämnden Mycket dåliga. 

Överförmyndarnämnden Mycket goda. 
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4.2 Förutsättningar som skulle behöva vara uppfyllda vid ett införande 

Nämnd Bedömning 

Byggnadsnämnden Avger inget yttrande. 

Fritidsnämnden Avslår tjänsteskrivelsens förslag. 

För- och 
grundskolenämnden 

Mer utbildad personal inom förskolans område. Ekonomisk kompensation för 
kostnader.  

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Mer utbildad personal inom servicefunktioner, elevhälsa, gymnasiesärskolans 
område och arbetsmarknads- och integrationskonsulter. Ekonomisk 
kompensation för kostnader.  

Individ- och 
familjenämnden 

Redan idag finns stora utmaningar med att vikariebesätta frånvaro i 
verksamheterna vid ordinarie medarbetares frånvaro. Svårigheten är dessutom 
mångfalt större vid kortare pass. Därför ser vi stora svårigheter med ett 
ytterligare behov av vikariebesättningar. Ett utökat nyttjande av timavlönade 
vikarier har även konsekvenser i form av ökade lönekostnader. 

Kommunstyrelsen Sänkta förväntningar på vad som ska hinnas med. 

Kulturnämnden Inget svar på den frågan. 

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Inget svar på den frågan. 

Tekniska nämnden Inget svar på den frågan. 

Äldrenämnden Redan idag finns stora utmaningar med att vikariebesätta frånvaro i 
verksamheterna vid ordinarie medarbetares frånvaro. Svårigheten är dessutom 
mångfalt större vid kortare pass. Därför ser vi stora svårigheter med ett 
ytterligare behov av vikariebesättningar. Ett utökat nyttjande av timavlönade 
vikarier har även konsekvenser i form av ökade lönekostnader. 

Överförmyndarnämnden Rutin för anställda om förhållningsregler som gäller för friskvårdstimme. I övrigt 
inga förutsättningar. 
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4.3 Ryms en friskvårdstimme per vecka inom ramen för ordinarie arbetstid? 

(Svarsalternativ: Ja, Nej) 

Nämnd Bedömning 

Byggnadsnämnden Avger inget yttrande. 

Fritidsnämnden Avslår tjänsteskrivelsens förslag. 

För- och grundskolenämnden Nej. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Nej. 

Individ- och familjenämnden Nej. 

Kommunstyrelsen Nej. 

Kulturnämnden Inget svar på den frågan. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Inget svar på den frågan. 

Tekniska nämnden Inget svar på den frågan. 

Äldrenämnden Nej. 

Överförmyndarnämnden Ja. 

4.3.1 Om nej, skulle vikarier behövas för att möjliggöra ett införande? 

Nämnd Bedömning 

Byggnadsnämnden Avger inget yttrande. 

Fritidsnämnden Avslår tjänsteskrivelsens förslag. 

För- och grundskolenämnden Ja. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ja. 

Individ- och familjenämnden Ja. 

Kommunstyrelsen Nej, inte möjligt att ersätta med vikarier. 

Kulturnämnden Inget svar på den frågan. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Inget svar på den frågan. 

Tekniska nämnden Inget svar på den frågan. 

Äldrenämnden Ja. 

Överförmyndarnämnden Nej. 
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4.3.2 Om ja, för vilken verksamhet och för hur stor andel av de anställda skulle vikarier behövas? 

Nämnd Bedömning 

Byggnadsnämnden Avger inget yttrande. 

Fritidsnämnden Avslår tjänsteskrivelsens förslag. 

För- och 
grundskolenämnden 

Se ekonomisk sammanställning, bilaga 1. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Se ekonomisk sammanställning, bilaga 1. 

Individ- och 
familjenämnden 

Samtlig tid på medarbetarnivå i brukarnära verksamheter som nyttjas till 
exempelvis friskvårdstimme skulle behöva ersättas med vikarie. Redan idag har 
arbetsgivaren Umeå kommun svårigheter att vikariebesätta ordinarie arbetspass. 

Kommunstyrelsen Inget svar på den frågan. 

Kulturnämnden Inget svar på den frågan. 

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Inget svar på den frågan. 

Tekniska nämnden Inget svar på den frågan. 

Äldrenämnden Samtlig tid på medarbetarnivå i brukarnära verksamheter som nyttjas till 
exempelvis friskvårdstimme skulle behöva ersättas med vikarie. Redan idag har 
arbetsgivaren Umeå kommun svårigheter att vikariebesätta ordinarie arbetspass. 

Överförmyndarnämnden Inga vikarier behövs. 
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4.4 Nämndens övriga synpunkter 

Nämnd Synpunkter 

Byggnadsnämnden Avger inget yttrande. 

Fritidsnämnden Avslår tjänsteskrivelsens förslag. 

För- och 
grundskolenämnden 

Inga övriga synpunkter. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Inga övriga synpunkter. 

Individ- och 
familjenämnden 

Nämnden är i grunden positivt inställda till att erbjuda friskvård på arbetstid. 
Dock ser nämnden att kostnaderna för detta samt möjligheten att tillsätta 
vikarier behöver tillgodoses för att ett införande ska vara möjligt. 

Kommunstyrelsen  Att jobba med friskvård som ex Södertälje kommun, beskrivs i Suntarbetsliv 
mer detaljerat. Tre vägar till hållbar hälsa: träning på arbetstid 10 minuter 
per dag, aktiv sjukskrivning – en aktiv dialog mellan chef och den sjukskrivne 
under sjukskrivningen samt workshops i arbetsgrupper med hög 
sjukfrånvaro om orsaker och vad man kan göra åt sjuktalen. 

 Jobba utifrån den forskning som tagits fram i projektet Hälsa och framtid där 
forskarna Eva Vingård och Magnus Svartengren identifierat fyra nycklar för 
arbetsplatser med låg sjukfrånvaro: satsa på ett närvarande ledarskap, 
delaktighet för de anställd, välfungerande kommunikation och en 
hälsofrämjande syn på arbete. 

 Orättvist om det skulle införas då inte alla verksamheter i Umeå kommun 
har samma möjlighet att nyttja det. 

 Individanpassa istället och använd pengarna till dom som verkligen behöver, 
ex. ett alternativ att medarbetare i samråd med chef får det på ”remiss” som 
förebyggande åtgärd för att inte hamna i sjukskrivning. En friskvårdstimme 
skulle mest gynna de som redan är ”frälsta”. 

 Nyttja istället de aktiviteter vi redan har ex. pinngympa. Dessutom får 
friskvårdstimmen inte bli på bekostnad av att motionskorten försvinner. 

Kulturnämnden Inga övriga synpunkter. 

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Inga övriga synpunkter. 

Tekniska nämnden Inga övriga synpunkter. 

Äldrenämnden Nämnden är i grunden positivt inställd till att erbjuda friskvård på arbetstid. Dock 
ser nämnden att kostnaderna för detta samt möjligheten att tillsätta vikarier 
behöver tillgodoses för att ett införande ska vara möjligt. 

Överförmyndarnämnden Samtliga ledamöter i överförmyndarnämnden ställer sig positiva till detta förslag. 
Genom god kommunikation mellan medarbetare i verksamhet så kan detta 
möjliggöras inom ordinarie arbetstid. 
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5. Synpunkter från de fackliga organisationerna 

Akademikerförbundet SSR 

Vi ställer oss självklart positiva till förslaget eftersom vi själva länge drivit frågan. Vi håller med om de 
positiva effekter är som nämnts i motionen; hälsofrämjande samt att Umeå kommun blir en 
attraktivare arbetsgivare vilket är viktigt då vi ser att det blir allt svårare att behålla samt rekrytera 
kompentent personal. Vi ser inte några nackdelar med förslaget. 

Vi får ofta frågor från medlemmar inför rekryteringar om kommunen har friskvårdstimme och andra 
hälsofrämjande satsningar så ett införande av friskvårdstimme kommer att ha en positiv påverkan på 
kompetensförsörjningen när det gäller våra medlemsgrupper. Våra medlemmar arbetar i 
verksamheter med en hel del arbetsmiljöproblem varav stress är ett av bekymren samt att många 
har ett stillasittande arbete. Fysisk aktivitet har visat sig vara bra för att motverka negativa 
konsekvenser av stress och vi har förhoppningar om att en friskvårdstimme ska göra det möjligt för 
fler att motionera. Ur jämställdhets- och likvärdighetssynpunkt ser vi inte att förslaget har några 
särskilda konsekvenser. 

Vi kan inte se att det finns några särskilda förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Ett införande 
av friskvårdstimme kan medföra att olika verksamheter behöver hitta egna lösningar för att kunna 
möjliggöra för medarbetare att ta ut friskvårdstimme. 

Fysioterapeuterna 

Hur ser ni på förslaget att införa en friskvårdstimme för alla anställda i Umeå kommun? 
Överlag känns förslaget mycket positivt under förutsättning att nuvarande friskvårdsbidrag och 
rabatt på träningskort får finnas kvar.  

Vilka positiva effekter kan ni se med förslaget? 
Det skapar större förutsättningar för anställda att kunna träna framför allt personer som har 
begränsat med tid tex heltidsarbetande, småbarnsföräldrar etc. Det ger återhämtning och 
uppladdning när man har som mest behov av det. 

Finns det nackdelar med förslaget?  
Det som är negativt är att förmånen inte kan nyttjas av alla tex omvårdnadspersonal kommer att ha 
stora praktiska svårigheter att ta ut sin friskvårdstimme som det ser ut idag. Det känns väldigt 
negativt eftersom det är en av de yrkesgrupper som skulle behöva friskvårdstimmen allra mest. 

Vad innebär förslaget för kompetensförsörjning, arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet? 
Införandet av friskvårdstimme kan göra Umeå kommun till en mer attraktiv arbetsgivare och 
förbättra arbetsmiljön för de som har möjlighet att ta ut sin friskvårdstimme. När det gäller 
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likvärdighet och jämställdhet finns det tyvärr risk att det är en stor andel kvinnor med sämre lön 
(omvårdnadspersonal) inte kommer att kunna ta ut friskvårdstimmen. 

Finns det några särskilda förutsättningar som behöver vara uppfyllda? 
Det är av yttersta vikt att det skapas förutsättningar för all personal att ta ut friskvård. Många 
personal som inte är träningsvana kommer att behöva hjälp på traven. Detta genom att det tex köps 
in gångstavar till vissa arbetsplatser (stavgång utomhus under arbetsdagen) och att friskvården 
schemaläggs. Kommunen måste verkligen lägga manken till om friskvårdstimmen införs så att all 
personal kan ta del av förmånen.  

Kommunal 

Hur ser ni på förslaget att införa en friskvårdstimme för alla anställda i Umeå kommun? 
Vilka positiva effekter kan ni se med förslaget?  
Vi ser positivt på att man arbetar med och ser över vilka hälsofrämjande insatser man erbjuder inom 
Umeå kommun. Det är viktigt att man tillhandahåller bra möjligheter till friskvård för alla 
medarbetare inom kommunen och arbetar för att behålla och utveckla det fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnandet för arbetstagarna. Vi anser att det kan vara en bra målsättning att jobba mot 
att kunna erbjuda alla anställda friskvårdtimme. I grunden är vi givetvis för att alla anställda har rätt 
till en friskvårdstimme. 

Finns det nackdelar med förslaget? 
Vad innebär förslaget för kompetensförsörjning, arbetsmiljö, jämställdhet, och likvärdighet?  
I dagsläget ställer vi oss frågande till hur man ska möjliggöra detta förslag och skapa förutsättningar 
för att alla och framförallt arbetstagare inom Kommunals avtalsområden ska kunna nyttja 
friskvårdstimmen.  Vi har svårt att se att detta i dagsläget skulle kunna göras utan att ske på 
bekostnad av personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö.  

Kommunals medlemmar inom exempelvis vården och barnomsorgen kan inte pausa brukarnas eller 
barnens behov för att gå ifrån arbetet en timme. Den timmen måste i så fall täckas av annan 
personal eller vikarie alt. av befintlig personal som får arbeta för mer än en person, en ekonomisk 
kostnad eller en i längden hälsoskadlig arbetssituation.  

Vi ser risken att man genom detta förslag skulle premiera vissa yrkeskategorier inom vissa 
verksamhetsområden. Områden där man idag mestadels arbetar veckodagar med regelbunden 
arbetstid, har förhållandevis låga sjukskrivningstal och där man har en större del män anställda. 
Något som rimmar illa med jämställdhetsplan och lika-behandlingsprincip.  

Innebär det här förslaget ett borttagande av friskvårdsbidraget som finns idag? 

Finns det några särskilda förutsättningar som behöver vara uppfyllda? 
Enligt underlaget innebär detta ett produktionsbortfall på 95 miljoner och en vikariekostnad på 75 
miljoner. Vilka ekonomiska medel planerar man att tillskjuta för att detta ska vara möjligt? Och på 



22 (31) 

bekostnad av vad? Inom exempelvis ÄN och IFN har man redan idag infört kraftiga restriktioner när 
det gäller t.ex. rehabiliteringsinsatser, då som man säger, årets pengar har tagit slut.  

Kommunals medlemmar inom merparten av våra avtalsområden vittnar om en allt mer pressad 
arbetssituation och önskar ofta i första hand en ökad bemanning för att kunna få en dräglig tillvaro 
på arbetet.  För att ta ett exempel, äldreomsorgen, där nyckeltalen blivit allt lägre och i takt med det 
sjukskrivningstalen allt högre. 

Kommunal är inte emot att man erbjuder bättre förmåner när det kommer till friskvård men känner 
en stor oro för hur man t.ex. ska kunna öka bemanningen och samtidigt införa en friskvårdtimme. Vi 
önskar därför en tydlig ekonomisk kalkyl som visar att införandet inte skulle innebära försämringar 
av arbetsvillkoren och arbetsmiljön för våra medlemmar innan man överväger att genomföra 
förslaget.  

Inte som när kommunen införde heltid inom både ÄN och IFN, utan att det fanns ekonomiska medel 
att tillskjuta och därför i efterhand får hantera försämringarna som uppstår.  

Övriga synpunkter på förslaget och hälsofrämjande insatser 
En synpunkt eller ett medskick från oss får vara att om man ser den ekonomiska möjligheten att 
kunna erbjuda alla anställda en friskvårdtimme bör man också se över möjligheten till 
arbetstidsförkortning. Något som skulle kunna vara lättare att i praktiken tillgodogöra sig oavsett var 
och vad man arbetar med inom kommunen.  

Kan man se över och utöka vad friskvårdbidraget kan och får användas till? Finns det möjlighet att 
höja friskvårdsbidraget? Finns det andra insatser som skulle kunna vara hälsofrämjande på 
arbetsplatserna? 

I dagsläget har många som arbetar inom Kommunals avtalsområden svårt att få ut sin semester eller 
andra typer av ledighet. Det pressade läget gör att många inte ens vågar ansöka om semester för att 
de då känner att de sätter sina arbetskamrater på pottkanten. Dessutom är arbetsgivaren restriktiv i 
sitt beviljande av semester. Många avstår från möjligheten till både allmänna men även fackliga 
utbildningar pga. samma oro. 

Inom vissa verksamheter på Kommunals avtalsområden råder förbud att ta ut komp-tid i timmar, det 
måste tas ut i pengar pga. att verksamheten inte klarar av att ersätta med vikarier eller annan 
personal.  

Hur kommer arbetsgivaren i ett sådant läge kunna garantera att Kommunals medlemmar faktiskt kan 
ta ut sin friskvårdstimme utan att verksamheten drabbas och utan att ålägga arbetstagaren 
ytterligare samvetsstress.  

Utifrån dagens förutsättningar ser vi inte att våra medlemmar i någon större utsträckning kommer 
kunna nyttja möjligheten till en friskvårdstimme, istället skulle det gagna andra yrkesgrupper, på 
våra medlemmars bekostnad.  
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Självklart önskar vi att våra medlemmar får en friskvårdstimme, men om arbetsgivaren menar allvar 
med detta, så finns det ju i sådant fall också medel för att införa en arbetstidsförkortning med en 
timme för våra medlemmar som inte kan garanteras friskvårdstimmen. Det valet borde göras möjligt 
för de verksamheter som inte kan leva upp till målet om att på ett seriöst och funktionellt sätt kunna 
erbjuda friskvårdstimmen.  

Arbetstagarna inom kommunals avtalsområden är i behov av att deras verksamheter fungerar så 
pass väl att det är möjligt att ta ut den lagligt och kollektivavtalsmässigt intjänande semestern. Att 
det även är möjligt att utan samvetsstress utbilda sig, såväl fackligt som allmänt. När vi har en 
arbetsgivare som misslyckas med detta har vi svårt att se att samme arbetsgivare då helt plötsligt 
kan erbjuda våra medlemmar att ha en friskvårdstimme utan att det skulle medföra betydande 
försämringar i andra avseenden.  

Dessa medel bör självklart användas för att främja hälsan hos arbetstagarna, men är det rätt sätt att 
införa en friskvårdstimme för just Kommunals medlemmar? Då vill vi först se ett regelverk som 
skyddar våra medlemmar från ökad samvetsstress vid uttag av friskvårdstimmen, semester m.m. 
Annars vore det av vikt att överväga att dessa medel bör nyttjas på annat vis för Kommunals 
medlemmar.  

Lärarförbundet 

Hur ser ni på förslaget att införa en friskvårdstimme för alla anställda i Umeå kommun? 
Lärarförbundet är i grunden positiva till ett utrymme för en friskvårdstimme och möjlighet att träna 
på arbetstid för samtliga anställda.  

Vilka positiva effekter kan ni se med förslaget?  
Det får människor att må bättre och orka mer. Det kan leda till att sjukskrivningarna att minskar och 
det ökar arbetsgivarens attraktionskraft. En friskvårdstimme medför sannolikt att fler medarbetare 
får möjlighet att träna regelbundet. Alla tjänar på att personalen mår bättre.  

Finns det nackdelar med förslaget?  
Våra verksamheter har en mycket pressad arbetssituation. Personalen har ibland svårt att hinna sitt 
arbete inom ramen för arbetstiden. En friskvårstimme kan leda till ökad stress, om det inte 
säkerställs att det tillförs resurser och medel.  

Vad innebär förslaget för kompetensförsörjning, arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet? 
Friskvårdstimmen är en positiv aspekt att lyfta fram i rekrytering, en friskvårdstimme visar att 
arbetsgivaren satsar på personalens hälsa. Motion på jobbet medger att hårt belastade, 
dubbelarbetande främst kvinnor, kan komma ifrån och träna.  

Finns det några särskilda förutsättningar som behöver vara uppfyllda?  
Att införa en friskvårdstimme utan att tillföra ytterligare resurser i skola och förskola riskerar att leda 
till problem. Endast de med mer flexibla arbeten får då möjligheten att träna, de som arbetar inom 
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de yrken där man är mer styrd av scheman och upplåst i t ex undervisning får svårt att få ut sin 
timme.  

Övriga synpunkter på förslaget och hälsofrämjande insatser.  
Det behövs långsiktiga hälsofrämjande insatser samt ett aktivt arbete med att minska 
arbetsbelastningen för att uppnå en hållbar arbetssituation för våra medlemsgrupper. Det är viktigt 
med en ökad trivsel på arbetsplatserna och vi vill betona vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Lärarnas Riksförbund 

LR har åsikten att man på alla sätt bör försöka motverka höga sjuktal och främja hälsa samt verka för 
att Umeå kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oavsett om inte alla har möjlighet att utnyttja 
förmånen av en friskvårdstimme tycker vi att det är ett bra initiativ för de medarbetare som får den 
möjligheten. Därför anser vi att både förmånliga motionskort och friskvårdstimme bör finnas. En 
timme motion i veckan är naturligtvis inte tillräckligt men ett bra komplement och särskilt 
tillsammans med ett motionskort. Det är också en viktig signal från arbetsgivaren att det är viktigt att 
ta sig tid med motion. Om det skulle bli så att vi måste välja mellan friskvårdstimme och förmånliga 
motionskort så tycker vi det valet måste ligga på den enskilde medarbetaren. 

Sveriges arbetsterapeuter 

Vi är positiva till att man ser över möjligheten att återinföra friskvårdstimmen dock inte på 
bekostnad av frisvårdsbidraget. 

Sveriges arkitekter 

Det skulle kunna vara väldigt positivt för vår verksamhet, förutsatt att timmen utnyttjades på rätt 
sätt, t ex ett gympass eller promenad i samband med lunchen som minskar stressen och ger ökad 
koncentration och produktivitet på eftermiddagen  

Fördel: Vi med stillasittande arbete får chans till mer rörelse = positiva hälsoeffekter. Störst effekt 
under vinterhalvåret då det är svårt att få dagsljus.  

Nackdel: Inte för vår verksamhet som jag kan se det. Tror att produktionsbortfallet under 
friskvårdstimmen kompenseras av ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Vi behöver inga 
vikarier heller. Enda nackdelen skulle vara om det ställs mot nåt annat, t ex lägre friskvårdsbidrag 
eller så. Timmen bör vara ett valfritt komplement.  

Jämställdhet: möjligt att förslaget gynnar kvinnor i högre grad då män tar mindre ansvar för hemmet 
och de senare därför har mer egen tid att lägga på träning efter arbetstid.  

Arbetsmiljö: Väldigt positivt för arbetsmiljön om friskvårdstimmen nyttjas för att förebygga 
stressrelaterad ohälsa.  
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Likvärdighet: andra verksamheter, t ex vården, som inte har kontorsanställda måste vidta andra 
typer av åtgärder för att hantera brister i deras respektive arbetsmiljöer. Den största faran för oss är 
kopplad till stillasittande samt den psykosociala miljön där stress är en stor faktor.  

Särskilda förutsättningar: Ev. kanske att timmen måste tas ut i samband med lunchen? Tror att den 
är extra viktigt vid hög arbetsbelastning. Men poängen är ju också att den är frivillig så var och en får 
bedöma själv om hen har tid utan att det går ut över jobbet.  

Att kommunen erbjuder rabatterade träningskort är bra men för att man ska träna krävs tid. Tid som 
inte alla har lyxen att ha. Småbarnsföräldrar, ensamstående föräldrar, anställda som pendlar, eller 
samåker m.fl. har svårt/svårare att träna kontinuerligt. Friskvårdstimmen skulle kunna vara ett sätt 
att skapa tid för att kunna träna. Likvärdighetsprincipen=alla oavsett kön/boende 
situation/familjesituation skulle kunna ges möjlighet att röra på sig genom att man schemalägger 
det. (många uteaktiviteter är dessutom gratis och tillgång finns i direkt anslutning till arbetsplatsen); 
löpning/promenad/skidåkning/cykling etc).  

En sak att ha i åtanke är att det som nu kommunen rabatterat endast är inomhusaktiviteter vilket å 
ena sidan är bra ur motionssynpunkt men å andra sidan inte ger något dagsljus eller friskluft. En 
friskvårdstimme att ta ut under de timmar det fortfarande är ljust ute är enda lösningen på detta. Att 
träna i dagsljus ger många andra fördelar än bara motionen. Speciellt viktigt under vinterhalvåret.  

Ett stillasittande arbete/ett arbete med hög arbetsbelastning kräver avbrott i form av raster, men 
framförallt avbrott för att röra på sig. Dels för att sänka stressnivån genom att via rörelse få igång 
systemet i kroppen som aktiverar ”må bra hormoner”. Men också för att ett avbrott där rörelse ingår 
både får igång blodcirkulationen, bygger upp muskulaturen men också får muskulaturen att efteråt 
slappna av vilket är avgörande för att undvika arbetsskador (vanligen nacke/ryggbesvär gäller 
stillasittande kontorsarbete och gäller lite oftare kvinnor). Att som arbetsgivare kunna erbjuda 
möjlighet samt förespråka avbrott för rörelse genom friskvårdstimme skulle vara ett stort steg 
framåt i friskvårdsarbetet.  

De som inte tränar regelbundet skulle få en morot att träna om det fanns tid avlagd i ett schema. 
Rabatterade motionskort på diverse träningsanläggningar missgynnar de som inte tränar så 
ofta/kontinuerligt eftersom då de ändå måste betala dyrt för att träna enstaka gånger vilket gör att 
de troligen väljer bort denna aktivitet. Att nå ut till de som inte tränar alls eller de som tränar 
oregelbundet ger mer ur ett hälsoperspektiv också för kommunen som arbetsgivare.  

En friskvårdstimme är något som gör kommunen faktiskt kan konkurrera mot konsultbranschen. Att 
få träna på arbetstid gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Viktigt särskilt med tanke på att 
det är och har varit svårt att anställa arbetstagare med rätt kompetens till många tjänster samt att 
man skulle kunna ha ett argument för att locka arbetstagare från konsultbranschen (där de erbjuder 
högre löner, bonusar, fri parkering, mer ledighet, studieresor utomlands, gensamhetsaktiviteter för 
att stärka gruppsammanhållningen, högre friskvårdsbidrag.)  
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Kommunens stora problem när det gäller tjänstemän är vad jag förstår rekrytering. Därför tror jag vi i 
en argumentation kan vinna på att lyfta fram fördelarna med friskvårdstimme vid rekrytering av ny 
personal.  

Friskvårdstimme är en förmån som jag upplever att många i mitt arbetsfält längtar efter och jag tror 
att den skulle kunna locka mycket vid rekrytering av ny personal. Däremot tror jag inte att det är det 
uppenbara (den extra tiden eller pengarna som friskvårdstimmen innebär) som gör skillnaden vid val 
av arbetsplats.  

Det finns flera bra sätt för en arbetsgivare att visa att man bryr sig om de anställdas hälsa. Det mest 
uppenbara är träningsbidrag. Det finns i nästan alla organisationer, men ska utföras på fritiden så det 
går att uppfatta som valbart, ”gör detta om du hinner”. Andra sätt är sjukförsäkring och massage. 
Det visar att man förstått att personalen blir sjuk och får ont, men det löser inte problemen i 
arbetsmiljön. Friskvårdstimme ger helt andra signaler tycker jag. För mig signalerar en 
friskvårdstimme att arbetsgivaren är progressiv och har förstått att rörelse är viktigt för att de 
anställda ska må bra. Det visar att man anser att rörelse är så pass viktigt för individens prestation 
att ska vara en del av jobbet – även för dem som annars sitter vid en dataskärm hela dagarna. 
Friskvårdstimme ger även en indikation om stämningen och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det visar 
att arbetsplatsen präglas av tilltro till anställda, att man litar på att den anställde inte bara går hem 
istället för att träna. Det är också en faktor som vägs in vid val av arbetsplats.  

Vision 

Hur ser ni på förslaget att införa en friskvårdstimme för alla anställda i Umeå kommun? 
Vision är i grunden positiva till ett utrymme för en friskvårdstimme och möjlighet att träna på 
arbetstid för samtliga anställda.  

Vilka positiva effekter kan ni se med förslaget? 
Det får människor att må bättre och orka mer. Det kan leda till att sjukskrivningarna att minskar och 
det ökar arbetsgivarens attraktionskraft. Många av våra medlemmar har ett stillasittande arbete och 
en friskvårdstimme medför troligen att man rör på sig mer, även de som inte nyttjar det erbjudande 
som finns idag. 

Finns det nackdelar med förslaget? 
Det enda negativa vi ser är att på de arbetsplatser där man arbetar på schema, har en pressad 
arbetssituation eller arbetar själv inte har möjlighet att nyttja erbjudandet så det bör säkerställas att 
det finns resurser och medel samt att arbetsgivarens representanter ute i verksamheten också ser 
erbjudandet som något som främjar medarbetarna.  
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Vad innebär förslaget för kompetensförsörjning, arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet? 

Friskvårdstimmen är en positiv aspekt att lyfta fram i rekrytering, en friskvårdstimme visar att 
arbetsgivaren satsar på personalens hälsa. Motion på jobbet medger att hårt belastade, 
dubbelarbetande främst kvinnor, kan komma ifrån och träna.  

Finns det några särskilda förutsättningar som behöver vara uppfyllda?  
Att införa en friskvårdstimme utan att tillföra ytterligare resurser riskerar att leda till problem. 
Endast de med mer flexibla arbeten får då möjligheten att träna, de som arbetar inom de yrken där 
man är mer styrd av scheman får svårt att få ut sin timme. 

Övriga synpunkter på förslaget och hälsofrämjande insatser.  
Det behövs långsiktiga hälsofrämjande insatser samt ett aktivt arbete med att minska 
arbetsbelastningen för att uppnå en hållbar arbetssituation för våra medlemsgrupper. Det är viktigt 
med en ökad trivsel på arbetsplatserna och vi vill betona vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare. 

  



28 (31) 

6. Erfarenheter av systemet med friskvårdstimme inom 
kommunsektorn  
Följande frågeställningar har ställts till kommunerna i Umeåregionen, kommunerna efter 
Norrlandskusten samt större kommuner som är jämförbara med Umeå kommun: 

Har ni friskvårdstimme, d.v.s. en timme i veckan på betald arbetstid som kan nyttjas för friskvård 
för den enskilde? 

Om Ja  
 Gäller det alla verksamheter/förvaltningar? 
 Beskriv hur friskvårdstimmen organiseras, riktlinje och rutin som tydliggjorts i er kommun.  
 Finns det en budget för att kunna organisera friskvårdstimme?  
 Har ni några prioriterade yrkesgrupper eller andra satsningar som stödjer medarbetarna att 

kunna genomföra friskvårdstimme? 
 Har ni gjort någon uppföljning? Bifoga ev. utvärdering 

 

Om Nej 

 Finns vissa yrkesgrupper som har friskvårdstimme? 
 Har ni haft tidigare? Om ja, av vilka anledningar togs friskvårdstimme bort? 
 Vad är skälet till att ni inte har friskvårdstimme? 
 Vilka hälsofrämjande satsningar gör ni istället? 

 

Av 30 tillfrågade kommuner har 25 svarat, varav 11 anger att de har friskvårdstimme medan 14 att 
de inte har det. Av de som har friskvårdstimme beskrivs en generell bild att timmen tas ut om 
verksamheten tillåter och att det är respektive chef som tar beslut. I några av dessa kommuner får 
medarbetarna välja om de ska ta friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Ingen av kommunerna har 
någon avsatt budget. Några har försökt schemalägga tiden och många har kompletterande 
hälsofrämjande insatser. Många beskriver en upplevd orättvisa och ett missnöje med upplägget då 
det är svårt för de stora personalgrupperna inom skola, vård och omsorg att nyttja möjligheten. 

Bland de kommuner som inte har friskvårdstimme har en majoritet tagit bort tidigare möjligheter till 
friskvårdstimme. Besluten att ta bort friskvårdstimme grundas i en orättvisa att få har kunnat nyttja 
möjligheten och att det varit ett stort missnöje. Det finns även hänvisning till avsaknad av stöd i 
forskning samt få mätbara effekter. Alla kommuner har istället andra former av hälsofrämjande 
insatser. Olika former av friskvårdsbidrag är vanligast. Andra strategier är t.ex. hälsoenkäter som 
stimulerar dialog kring ökad hälsa, hälsoinspiratörer, rökfri arbetstid och fritt bad i kommunala bad. 
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7. Skatteverkets regler om skattefria förmåner för sina anställda. 
Förmåner är alla former av "ersättning för arbete" som man som anställd kan få i annat än 
kontanter. En förmån uppkommer i princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat levnadskostnad 
åt en anställd. Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i 
arbetet. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån måste förmånen rikta sig till hela 
personalen. Förmånen ska inte kunna bytas mot kontant ersättning, varför bruttolöneavdrag inte 
kan tillämpas för dessa förmåner.  

Arbetsgivaren kan erbjuda sin personal personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård 
av enklare slag och av mindre värde. Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda 
möjligheten till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen liksom på särskilda platser som 
på gym, hos friskvårdsföretag, vid sportanläggning och liknande. Vad som är av mindre värde finns 
inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen.  

Umeå kommun har idag en friskvårdsförmån där alla medarbetare kan ta del av antingen 
motionskort eller friskvårdsbidrag. Nyttjandet av friskvårdsförmånen var 2016 42 % av kommunens 
månadsavlönade, drygt 4 300 personer, som valde att nyttja förmånen med träningskort på någon av 
de 12 olika träningsanläggningar som avtalats eller friskvårdsbidrag. Friskvårdserbjudande är en 
möjlighet för alla oavsett var man har sin anställning och det fördelaktiga upplägget att få betala sin 
del via ett månatligt löneavdrag ökar möjligheterna att nyttja förmånen och bidrar till att göra 
friskvårdserbjudandet attraktivt. Friskvårdsbidrag uppgår till 50 % av kostnaden, dock max 1 000 
kronor till valfri friskvård, godkänd som skattefri friskvårdsaktivitet enligt Skatteverkets regler. 
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Nämnd Verksamhet A Verksamhet B
Antal 
anställda

Timlön 
inkl. PO

Antal 
veckor

Nyttjande-
grad i %

Kostnad frisk- 
vårdstimme

Vikarie-
behov i %

Kostnad 
vikarer

Total 
kostnad

Produktions-
bortfall i ÅA

Produktions-
bortfall i tim

11 Överförm.nämnd 13 Kommungem verks/adm 108 Överförmyndare 13 266 40 80% 110 749 0 110 749 0,24 416
14 Kommunpolitisk adm 108 Överförmyndare 0 246 0 0 0 0,00 0

11 Överförm.nämnd Summa 15 261 110 749 0 110 749 0,24 416

12 Kommunstyrelse 11 Stöd till politiska 107 Politisk verksamhet 11 232 40 40,00% 40 884 0 40 884 0,10 176
13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 249 301 40 40,00% 1 199 288 0 1 199 288 2,34 3984
14 Kommunpolitisk adm 100 Administration/ledni 4 314 40 40,00% 20 119 0 20 119 0,04 64
20 Fysisk- o teknisk pl 100 Administration/ledni 19 318 40 40,00% 96 767 0 96 767 0,18 304

107 Politisk verksamhet 3 321 40 40,00% 15 414 0 15 414 0,03 48
112 MEX i ram 17 331 40 40,00% 89 921 0 89 921 0,16 272

21 Näringslivsbefr. Åtg 100 Administration/ledni 10 388 40 40,00% 62 112 0 62 112 0,09 160
23 Turistverksamhet 100 Administration/ledni 6 281 40 40,00% 27 019 0 27 019 0,06 96

12 Kommunstyrelse Summa 319 304 1 551 525 0 1 551 525 3,00 5 104

20 Teknisk nämnd 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 2 599 40 60% 28 735 0 28 735 0,03 48
102 Fastighetsservice 11 211 40 30% 27 815 0 27 815 0,08 132
103 Städservice 247 190 40 50% 938 944 40% 375 577 1 314 521 1,74 2964
104 Stadshusservice 17 201 40 50% 68 422 50% 34 211 102 633 0,10 170
106 IT-verksamhet 97 295 40 60% 686 882 10% 68 688 755 571 1,23 2095,2
111 Måltidsservice 317 208 40 40% 1 054 488 50% 527 244 1 581 731 1,49 2536

19 Fastigheter 102 Fastighetsservice 103 271 40 50% 558 475 10% 55 848 614 323 1,09 1854
24 Gator och vägar 109 Kompetensgrupp 34 315 40 40% 171 564 0 171 564 0,32 544

228 Produktion 18 208 40 40% 59 907 0 59 907 0,17 288
25 Parker 109 Kompetensgrupp 10 304 40 40% 48 707 0 48 707 0,09 160

228 Produktion 35 198 40 40% 110 997 0 110 997 0,33 560
28 Räddningstjänst 207 Brandförsvar säkerhe 82 247 0 0% 0 0 0 0,00 0
51 Funktionshinderomsor 109 Kompetensgrupp 5 267 40 40% 21 324 20% 4 265 25 589 0,04 64

20 Teknisk nämnd Summa 978 227 3 776 260 1 065 833 4 842 093 6,71 11 415

21 Byggnadsnämnd 20 Fysisk- o teknisk pl 100 Administration/ledni 2 494 0 0 0 0,00 0
200 Bygglov 45 281 0 0 0 0,00 0
201 Detaljplanering 20 290 0 0 0 0,00 0
229 Lantmäteri 38 281 0 0 0 0,00 0

51 Funktionshinderomsor 204 Bostadsanpassning 5 311 0 0 0 0,00 0
21 Byggnadsnämnd Summa 110 288 0 0 0 0,00 0



Nämnd Verksamhet A Verksamhet B
Antal 
anställda

Timlön 
inkl. PO

Antal 
veckor

Nyttjande-
grad i %

Kostnad frisk- 
vårdstimme

Vikarie-
behov i %

Kostnad 
vikarer

Total 
kostnad

Produktions-
bortfall i ÅA

Produktions-
bortfall i tim

23 Miljö- & hälsoskydds 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 4 289 0% 0 0 0 0,00 0
22 Konsument energirådg 206 Konsumentvägledning 2 272 0% 0 0 0 0,00 0
26 Miljö- och hälsoskyd 109 Kompetensgrupp 45 276 0% 0 0 0 0,00 0

205 Miljö- & hälsoskydd 5 345 0% 0 0 0 0,00 0
23 Miljö- & hälsoskydds Summa 56 283 0 0 0 0,00 0

31 Äldrenämnd 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 38 300 52 80% 473 874 0% 0 473 874 0,93 1580,8
50 Äldreomsorg 100 Administration/ledni 50 263 52 80% 547 876 0% 0 547 876 1,22 2080

512 Korttidsboende 66 185 52 50% 317 580 100% 317 580 635 160 0,00 0
516 Hemtjänst i ord bo 653 201 52 50% 3 420 154 100% 3 420 154 6 840 309 0,00 0
522 Särskilt boende 1715 196 52 50% 8 760 299 100% 8 760 299 17 520 599 0,00 0
529 Öppen verk ej bist 11 241 52 50% 68 826 100% 68 826 137 652 0,00 0

31 Äldrenämnd Summa 2533 201 13 588 610 12 566 860 26 155 470 2,15 3 661

32 Individ & familjenäm 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 18 293 52 80% 219 767 0% 0 219 767 0,44 748,8
51 Funktionshinderomsor 100 Administration/ledni 66 283 52 80% 777 437 0% 0 777 437 1,62 2745,6

509 LSS-boende 857 192 52 50% 4 275 020 100% 4 275 020 8 550 040 0,00 0
510 Övriga insatser LSS 99 183 52 50% 471 564 100% 471 564 943 128 0,00 0
516 Hemtjänst i ord bo 143 186 52 50% 693 285 100% 693 285 1 386 570 0,00 0
517 Daglig verk LSS 80 213 52 50% 443 855 100% 443 855 887 711 0,00 0
518 Personlig ass LSS 44 181 52 50% 207 189 100% 207 189 414 378 0,00 0
519 Personlig ass SFB 357 195 52 50% 1 813 002 100% 1 813 002 3 626 005 0,00 0
529 Öppen verk ej bist 30 218 52 50% 169 896 100% 169 896 339 792 0,00 0

52 Individ och familj 100 Administration/ledni 26 260 52 80% 280 812 0% 0 280 812 0,64 1081,6
520 Barn och ungdomsvård 366 241 52 50% 2 289 925 0% 0 2 289 925 5,60 9516
521 Vuxna missbruksvård 95 242 52 50% 597 153 0% 0 597 153 1,45 2470
529 Öppen verk ej bist 45 265 52 50% 309 984 0% 0 309 984 0,69 1170

53 Försörjningsstöd 100 Administration/ledni 53 251 52 80% 552 422 0% 0 552 422 1,30 2204,8
504 Försörjningsstöd 4 259 52 80% 43 021 0% 0 43 021 0,10 166,4

32 Individ & familjenäm Summa 2283 210 13 144 332 8 073 811 21 218 144 11,83 20 103

40 Fritidsnämnd 31 Fritidsverksamhet 100 Administration/ledni 10 302 0 0 0 0,00 0
300 Fritidsgårdsverksamh 49 219 0 0 0 0,00 0
301 Föreningsstöd 14 281 0 0 0 0,00 0
302 Idrotts & fritidsanl 58 221 0 0 0 0,00 0
303 Badanläggningar 49 225 0 0 0 0,00 0

40 Fritidsnämnd Summa 180 231 0 0 0 0,00 0



Nämnd Verksamhet A Verksamhet B
Antal 
anställda

Timlön 
inkl. PO

Antal 
veckor

Nyttjande-
grad i %

Kostnad frisk- 
vårdstimme

Vikarie-
behov i %

Kostnad 
vikarer

Total 
kostnad

Produktions-
bortfall i ÅA

Produktions-
bortfall i tim

45 Kulturnämnd 30 Kulturverksamhet 100 Administration/ledni 5 456 0 0 0 0,00 0
305 Biblioteksverksamhet 99 250 0 0 0 0,00 0
306 Verksamhetsservice 13 231 0 0 0 0,00 0
307 Programverksamhet 27 254 0 0 0 0,00 0
308 Museiverksamhet 13 266 0 0 0 0,00 0

45 Kulturnämnd Summa 157 257 1 000 000 1 000 000

50 För/Grundskolenämnd 10 Nämnd- och styrelsev 100 Administration/ledni 1 429 60% 0 0% 0 0 0,00 0
13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 18 363 60% 0 0% 0 0 0,00 0
30 Kulturverksamhet 341 Musikskolan 48 270 40 100% 518 592 10% 51 859 570 451 1,02 1728
40 Förskoleverksamhet 400 Förskola 1292 225 40 100% 11 603 506 100% 11 603 506 23 207 011 0,00 0

401 Pedagogisk omsorg 51 199 40 100% 405 345 100% 405 345 810 689 0,00 0
41 Utbildning F-9 410 Förskoleklass 106 249 40 100% 1 055 851 100% 1 055 851 2 111 702 0,00 0

411 Grundskola 1261 258 40 100% 12 997 894 10% 1 299 789 14 297 684 26,70 45396
412 Grundsärskola 70 240 40 100% 671 789 50% 335 895 1 007 684 0,82 1400
413 Fritidshem 479 224 40 100% 4 297 470 100% 4 297 470 8 594 941 0,00 0

49 Skolgemensam verksam 490 Skolgemensam verksam 264 321 60% 0 0% 0 0 0,00 0
50 För/Grundskolenämnd Summa 3590 245 31 550 448 19 049 715 50 600 163 29 48 524

55 Gymn/vuxenutb-nämnd 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 2 419 0 0 0 0,00 0
30 Kulturverksamhet 340 Kulturverket 9 261 40 100% 93 964 0% 0 93 964 0,21 360
42 Gymnasieutbildning 420 Gymnasieskola 538 280 40 100% 6 031 785 10% 603 178 6 634 963 11,39 19368

421 Gymnasiesärskola 59 255 40 100% 601 627 50% 300 813 902 440 0,69 1180
43 Vuxenutbildning 430 Vuxenutbildning 113 274 42 100% 1 300 672 10% 130 067 1 430 739 2,51 4271,4
49 Skolgemensam verksam 490 Skolgemensam verksam 25 270 40 100% 270 178 0% 0 270 178 0,59 1000
60 Arbetmarknadsåtg 600 Arbetsmarknadsåtgärd 131 230 40 100% 1 207 625 0% 0 1 207 625 3,08 5240

55 Gymn/vuxenutb-nämnd Summa 877 270 9 505 851 1 034 059 10 539 910 18 31 419

Totalt 116 018 054

42 790 278Varav vikariekostnader



Kommuner som har friskvårdstimme         

Gäller det alla 
verksamheter/ 
förvaltningar? 

Beskriv hur friskvårdstimmen 
organiseras, riktlinje och rutin 
som tydliggjorts i er kommun. 

Finns det en budget för 
att kunna organisera 
friskvårdstimme? 

Har ni några 
prioriterade yrkes-
grupper eller andra 
satsningar som stödjer 
medarbetarna att 
kunna genomföra 
friskvårdstimme? 

Har ni gjort någon 
uppföljning? Bifoga ev. 
utvärdering 

Stockholms 
stad 

Nej, varje 
förvaltning 
bestämmer själv 
vilka friskvårds-
insatser de ska 
erbjuda. 

Beslutet om friskvårdstimme är 
ingen rättighet utan en 
möjlighet om arbetet så tillåter, 
vilket det nästan aldrig gör i de 
flesta verksamheter. Det är en 
ständig källa till missnöje och 
många försöker ta bort den och 
istället utöka 
friskvårdssubventionen. 
Timmen kan inte tas ut i 
samband med arbetets början 
eller slut då vi bedömer det som 
en dold arbetstidsförkortning. 

Nej, det ska tas ur 
befintlig budgetram. 

Nej. 

Malmö stad Nej (2–3 
förvaltningar) 
tidigare haft detta i 
någon form, men 
detta är på väg 
bort. Svårt att hitta 
stöd i forskning 
kring effekterna 
Olika typer av 
rättviseaspekter. 

- - - I nuläget arbetar vi istället 
med att förstärka det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet i de 
hälsofrämjande delarna. En 
viktig inriktning i detta 
arbete är att inte bara se på 
insatser på individnivå utan 
också på organisatorisk och 
social nivå.  



Osäkerhet kring att 
insatsen ger effekt 
där den verkligen 
behövs – nås rätt 
medarbetare?  

Bjurholm 
kommun 

Ja. Friskvårdstiden är för alla men 
anpassas efter ssgr. 
Friskvårdstiden kan delas upp i 
flera tillfällen under en vecka. 

I syfte att öka möjligheten till 
nyttjande och skapa ett 
tillåtande klimat ska därför 
chefer tillsammans med sina 
medarbetare i respektive 
arbetsgrupp föra en diskussion 
kring friskvård. Minst två gånger 
per år ska friskvård finnas som 
en punkt på APT. 

Nej. 2 gemensamma 
aktiviteter per år. 
Exempel på aktiviteter 
som genomförts är 
tävlingar med 
motionskort, avsatt tid 
i Simhallen för 
medarbetare, ”prova 
på kvällar” (möjlighet 
att prova olika 
aktiviteter), ”Börja 
gogga-kurs” (gå/jogga) 
samt hälsobingo 

Karlskrona Ja, finns ett 
undantag om 
friskvårdspeng (500 
kr) i viss verksam-
het där det är svårt 
att ta ut friskvårds-
timme (t.ex. natt).  

Bokas i Heroma. Efterlevs 
sisådär.  

Nej. Eftersom det inte 
är inarbetat att 
registrera friskvårds-
timme är det idag svårt 
att ta ut tillförlitlig 
statistik på hur mycket 
denna timme används. 

Nej, inte i dagsläget. Ja, men inte tillförlitlig. 
Kollade i våras och av 5 500 
anställda tas i genomsnitt ut 
1,5 h per år/person.  

Robertsfors Ja chef avgör. Det är chef som äger att 
bedöma om möjlighet finns för 
att ta ut hel eller del av timme. 
Chef kan också ge möjlighet till t 
ex tid för rökavvänjning eller 
annat som är hälsofrämjande 
utifrån personliga behov. 

Nej. Nej. Nej. Men jag kan säga att det 
finns mycket stort missnöje 
hos vårdpersonalen över 
denna timme eftersom dom 
sällan kan få ut den. Det är 
en upplevelse av orättvisa 
och att de som tar den har 



en arbetstidsförkortning. Det 
är många, inkl. chefer som 
vill ha bort den. Dock har 
politiken hittills varit emot 
att ta bort den. 

Piteå Ja om 
verksamheten 
tillåter. Chef avgör. 

Arbetsgivaren tillåter motion på 
betald arbetstid 1 timme/vecka 
om verksamheten så tillåter. 
Motprestationen från den 
anställdes sida är 1 timmes 
motion på fritid. 

Nej. Nej. Nej. 

Nordmaling Ja, där det är 
möjligt ur 
verksamhets-
synpunkt, får ej 
medföra 
vikariekostnader. 

Medarbetare kan välja att 
antingen ha tillgång till 
friskvårdstimme, ansöka om 
friskvårdsbidrag eller rabatterat 
träningskort. Du kan inte ha 
både friskvårdstimme och annat 
friskvårdsbidrag. Friskvårs-
timmen kan du ta ut en gång i 
veckan. Den ska direktregist-
reras, det vill säga in- och ut-
stämplingar ska göras på plats. 
Detta gäller oavsett om frisk-
vårdstimmen tas ut i början alt. 
slutet av dagen. Undantag från 
detta ska godkännas av chefen. 

Nej. Nej. Nej. 

Krokom Ja. Alla chefer ska ge sitt aktiva 
stöd till friskvårdsarbetet och 
verka för att ett hälsofrämjande 
arbetssätt skapas på 
arbetsplatserna. Så långt det är 
möjligt ska arbetet organiseras 
för att möjliggöra att tid för 

Tid för friskvård tas 
inom ramen för de 
resurser som finns 
inom verksamheten 
och bygger på 
överenskommelse 

Som en extra sporre att 
genomföra friskvårdstid är en 
Motionskampanj där man för 
varje genomfört 30-
minuterspass kan notera sin 
aktivitet på ett kort som 



friskvård kan tas ut varje vecka. 
Friskvårdstiden kan med fördel 
delas upp på flera tillfällen 
under en arbetsvecka, 
sammanlagt cirka en timme. 

mellan chef och 
medarbetare. 

sedan berättigar till valbara 
premier. 

Örnsköldsvik Ja. Nej, verksamheten tar 
ev. kostnad. 

Hälsoinspiratörer. 

Östersund Ja. Finns inga andra villkor än att 
timmen bara får tas ut om det 
är möjligt med utgångspunkt 
från verksamhetens behov. Det 
innebär i praktiken att det är 
väldigt svårt i vissa 
verksamheter att lyckas ta ut sin 
friskvårdstimme.  

Kostnaderna (i form av 
produktionsbortfall) 
går på respektive 
enhet. Vikarier tas inte 
in.   

Vi jobbar med en mängd 
större och mindre friskvårds-
satsningar som tex 
löparträning, körsång osv. Vi 
har också ett 
griskvårdsbidrag på  
1 200 kr/år. Jag är dock 
skeptisk till att de insatser vi 
gör ger effekt i form av 
friskare medarbetare. Det 
handlar snarare om 
attraktivitet som 
arbetsgivare.  

Gotland Ja. Timmen kan tas ut om 
verksamheten tillåter det. Om 
man inte kan p.g.a. arbetets art 
så kan man få ett friskvårds-
bidrag på 1 200 kr. I en del 
verksamheter har man 
samverkat att endast erbjuda 
friskvårdsbidraget.  
Friskvårdstimmen ska användas 
till fysisk aktivitet.  

Det tas på 
verksamhetens 
budget. Inga särskilda 
pengar tillförs.  

Nej. Vi har följt upp i medarbetar-
enkäten om man har tagit ut 
sin timme och hur frekvent 
eller om man har blivit 
erbjuden friskvårdsbidrag.  
Vi ser över vår friskvårds-
timme och har funderingar 
på att ta bort den för att 
istället försöka använda 
resurserna till riktade 
aktiviteter i verksamheten i 
det ordinarie systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  



Kommuner som inte har friskvårdstimme 

Finns vissa yrkesgrupper 
som har 
friskvårdstimme? 

Har ni haft tidigare? Om ja, av 
vilka anledningar togs 
friskvårdstimme bort? 

Vad är skälet till att ni inte har 
friskvårdstimme? 

Vilka hälsofrämjande satsningar gör ni 
istället? 

Skellefteå 
kommun 

Nej, men p.g.a. av 
arbetet kan någon grupp 
träna på arbetstid, t.ex. 
ledare på badhus. 

Ja, för dyrt. Kostnader, logistik svårt att 
utnyttja. 

Friskvårdsbidrag, hälsoinspiratörer. 

Vännäs Nej. Ja, p.g.a. lägre nyttjande 
framförallt inom vård- och 
omsorg, förskola. Möjligheten 
togs bort då vi också hade svårt 
att se effekt av denna timma 
samt kostsamt men också att 
olika verksamheter hade olika 
möjligheter att nyttja detta. 

Orättvist då vissa verk-
samheter p.g.a. verksamheten 
som bedrivs inte möjliggör 
friskvårdtid på arbetstid 
medan det går att lösa i andra 
verksamheter. Lägre 
nyttjandegrad av friskvårdstid 
över tid. Går att nyttja ”flextid” 
för friskvårdsaktivitet för de 
som har den möjligheten. 

Friskvårdsbidrag på 1 000kr. 

Nacka Vi har inget kommun-
gemensamt beslut om 
friskvårdstimme. Vi har 
ett gym i stadshuset och 
medarbetare tränar där 
när de vill under arbets-
dagen vissa under 
arbetstid. 

Hälsa är en viktig del i vårt övergripande 
mål och vi följer i vår 
medarbetarundersökning om 
medarbetarna är nöjda med sina 
motionsvanor. Resultaten presenteras 
enhetsvis och inspirerar dialogen om 
hälsa.  

Växjö Nej. Politiskt beslut. Kostnad. Bidrag 600 kr. 
Kalmar Nej. Vi har tidigare haft det i några 

verksamheter men tagit bort 
den i och med att det är svårt 
att lösa i verksamheter där 
vikarie krävs. 



Jönköping Nej.   Alla anställda har möjlighet att vid ett 
tillfälle/vecka använda kommunala 
badanläggningar utan kostnad. 

Örebro Nej. Beslut för fem år sedan. Skälet till att den togs bort var 
att det bedömdes som svårt 
att ta ut en friskvårdstimme i 
de verksamheter där vikarie 
normalt behövs vid frånvaro, 
såsom äldreomsorg och 
barnomsorg.  
En utredning visade att 
förutsättningarna för friskvård 
var ojämlika inom kommunen 
då de tekniska förvaltningarna 
hade både friskvårdstimme 
och friskvårdspeng medans 
omsorg och skola hade enbart 
friskvårdstimme, men 
begränsad möjlighet att nyttja 
denna timme. 

Numera har vi ett friskvårdsbidrag på 
1000 kronor som är lika för alla anställda 
i kommunen. Utöver det har vi ett sk 
”hälsopaket” med krisstöd för chefer, 
personalvård (samtalsstöd från St. Lukas 
i olika situationer som ej behöver vara 
kopplade till arbetet) företagshälsovård, 
rökfri arbetstid och friskvård.  
 

Luleå Förebyggande eller 
främjande åtgärder kan 
riktas till en yrkesgrupp 
exempelvis utifrån 
hälsorisker. 
 

Friskvårdstimme har funnits för 
länge sedan. Togs bort eftersom 
det var olika i kommunen. En del 
hade både friskvårdstimme och 
friskvårdssubvention och andra 
ingetdera. 
 

Om inte omöjligt så i vart fall 
väldigt svårt att se effekter av 
sådan. De redan frälsta 
motionärerna använder den till 
friskvård men den blir 
outnyttjad eller nyttjad som 
arbetstidsförkortning alltför 
ofta. 
 

Idag har vi friskvårdssubvention om  
1 200kr/år till alla. Möjlighet för 
arbetsplatser/verksamheter att göra 
hälsofrämjande insatser på arbetstid 
(begränsad tid i projektform med 
uppföljning fokus gruppaktivitet), En 
hälsovecka varje år (slutet av augusti) 
med föreläsningar, prova på aktiviteter 
hos leverantörer av friskvård alltså även 
studieförbund, körer etc. Veckan 
avslutas med en kommun-jogg där 
deltagandet kan ske i grupp eller 
individuellt. 



Linköping Nej.  Ja, togs bort därför att det bara 
nyttjades av några specifika 
grupper. 

 Nu har alla friskvårdsbidrag på 2 500 kr. 

Borås stad Nej. Detta togs bort årsskiftet 
2010/2011 i samband med en 
större omorganisation när vi 
skulle likrikta friskvårdsutbudet 
för samtliga förvaltningar. 

Vi har haft friskvårdstimmen 
men valt att ta bort det då den 
gav mer upphov till 
diskussioner om orättvisor 
utifrån våra olika yrken och att 
den inte heller gav ökad 
träning bland medarbetarna 
som den syftade till. 

Däremot har vi under åren haft riktade 
insatser till utvalda yrkesgrupper och då 
har det kunnat förekomma och 
förekommer att man använder träning 
på arbetstid OM det är det som 
yrkesgruppen behöver. Då har det varit 
styrt från arbetsgivaren (tid, lokal, aktör) 
och pågått under en begränsad tid. 

Halmstad Det ser olika ut på olika 
förvaltningar. Friskvård 
på arbetstid finns ofta 
som en aktivitet för att 
uppnå förvaltningens 
hälso- och 
arbetsmiljömål. 

Nej. Nej. Det har genomförts friskvård på 
arbetstid inom en hemtjänstgrupp. 
Projektet genomfördes under ett år. 
Trots att medarbetarna idag inte har 
friskvård på arbetstid har frisk- och 
sjuktalet förbättrats. 

Norrköping Nej.  Kostnaden för vikarier blir hög 
och att vi dessutom har en 
vikariebrist som gör det svårt 
att lösa. 

Friskvårdsbidrag istället för friskvårds-
timme. Vi subventionerar inköp av 
friskvårdsaktiviteter genom vår hälso-
portal med 50 %, max 2 500 kr per år. 

Södertälje  Nej, nytt beslut from 
2018 att ta bort 
möjligheten till att välja 
mellan friskvårdsbidrag 
eller timme. Fr om 2018 
enbart bidrag. 

Forskning som funnits tillgänglig, 
att det i sak inte finns någon 
koppling mellan friskvårds-
erbjudande överhuvudtaget och 
förbättrad arbetshälsa. 
Orättvisor: såväl peng som timme 
har allra högst användningsgrad 
hos 500 personer som jobbar i 
stabs-, stöd- och 
ledningsfunktioner, och 
administratörer, i stadshuset. Kan 

 Förmånsportal där våra medarbetare 
kan ta del av friskvårdserbjudande för  
3 000 kr per år och anställd. 



inte nyttjas av medarbetare med 
sämst arbetshälsa – dygnet-runt-
bemannad vård och omsorg, 
förskolor, etc. – använt sig av.  

Helsingborg Schemalagd friskvård 
finns inom 
räddningstjänsten – 
kommunalförbund. 

Har haft friskvårdstimme men 
togs bort dels på grund av 
skatteregler, samt att det var dyrt 
(tid och produktionsbortfall) och 
nyttjandes dåligt.  

 3 000 kr friskvårdsbidrag 
FHV – ex. balans i livet coach, 
ledarutvecklingsprogram, fördjupad 
samverkan, Årets arbetsplats mm. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Fritidsnämnden 2017-10-24 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 36 
Diarienr: FN-2017/00235 

Motion 3/2017 - Ge möjlighet för alla anställda 
inom Umeå kommun att träna på arbetstid 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att avslå tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Umeå Fritid har upprättat en ekonomisk konsekvensanalys utifrån 
förslaget att återinföra friskvårdstimmen för alla anställda. 

Beslutsunderlag 
Kalkyl 
 
Fritidsnämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Moderaterna (M), Liberalerna (L), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V) 
och 
Miljöpartiet (MP) yrkar avslag enligt följande: 
"Beräkningarna i tjänsteskrivelsen visar ej på någon av de positiva vinster 
friskvårdstimme kan bidra till. Att ge möjligheten till träning på arbetstid 
kan leda till bättre hälsa, lägre sjuktal och högre produktivitet för våra 
anställda.” 
 
Ari Leinonen (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen 
och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. Omröstning 
begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsen 
Nej-röst för avslag till tjänsteskrivelsen 
 
Omröstningsresultat 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Fritidsnämnden 2017-10-24 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Med 4-ja-röster A Leinonen (S), A Bäckström (S), Å Johansson (S) och I 
Olofsson (S) 
mot 7 nej-röster:  M Forss (MP), L Johansson (M), T Myhrberg (M), 
 C Sjöberg (L), S Granberg (C), S Stolt (V), A Hanad (V) finner ordföranden 
att fritidsnämnden beslutar avslå förvaltningens förslag.  

Beredningsansvariga 
Monia Sundelin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Personalchef Birgitta Forsberg 
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Tjänsteskrivelse 
2017-10-04 

Fritidsnämnden 
 
 
Diarienr: FN-2017/00235 

Motion 3/2017 - Ge möjlighet för alla anställda 
inom Umeå kommun att träna på arbetstid 

Förslag till beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna bedömda kostnader för införande av 
friskvårdstimme inklusive bedömning av vikarieanskaffning. 

Ärendebeskrivning 
Umeå Fritid har upprättat en ekonomisk konsekvensanalys utifrån förslaget 
att återinföra friskvårdstimmen för alla anställda. 

Beslutsunderlag 
Kalkyl 

Beredningsansvariga 
Monia Sundelin, controller 

Beslutet ska skickas till 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Monia Sundelin 
Befattning Controller  
 



Uppgifter per aktuella anställningar 170823

Nämnd Verksamhet A Verksamhet B
Antal 
anställda

Timlön 
inkl. PO

Antal 
veckor

Nyttjande-
grad i %

Kostnad frisk- 
vårdstimme

Vikarie-
behov i %

Kostnad 
vikarer

Total 
kostnad

Produktions-
bortfall i ÅA

Produktions-
bortfall i tim

40 Fritidsnämnd 31 Fritidsverksamhet 100 Administration/ledni 10 302 40 80% 96 498 0% 0 96 498 0,19 320
300 Fritidsgårdsverksamh 49 219 40 25% 107 121 0% 0 107 121 0,29 490
301 Föreningsstöd 14 281 40 80% 125 913 0% 0 125 913 0,26 448
302 Idrotts & fritidsanl 58 221 40 40% 205 362 0% 0 205 362 0,55 928
303 Badanläggningar 49 225 40 10% 44 114 0% 0 44 114 0,12 196

40 Fritidsnämnd Summa 180 231 579 008 0 579 008 1,40 2 382
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Tjänsteskrivelse 
2017-10-19 

Kulturnämnden 
 
 
Diarienr: KU-2017/00048 

Remiss, motion 3/2017 - Ge möjlighet för alla 
anställda inom Umeå kommun att träna på 
arbetstid 

Förslag till beslut 
Att besvara remissen enligt följande: 
 
Kulturnämndens verksamheter är mångfacetterade och har olika 
förutsättningar att möjliggöra för samtliga anställda att kunna nyttja en 
friskvårdstimme, om en sådan skulle återinföras. Behovet av vikarier 
varierar kraftigt mellan de olika verksamheterna. Måluppfyllelsen av 
införandet av en generell friskvårdstimme är komplex att mäta. Skälen till 
detta är flera, men risken är att möjligheten att tillgodogöra sig 
friskvårdstimmen mellan olika personalkategorier och olika verksamheter 
kommer att bestå. 
 
För kulturnämnden innebär återinförandet av en friskvårdstimme en 
merkostnad på cirka 1,0 mkr per år. 

Ärendebeskrivning 
En motion från kommunalrådet Anders Ågren (M) 2017-01-12, Motion 
3/2017 - Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på 
arbetstid, behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24. 
Motionens förslag är: Ge anställda möjlighet att träna på arbetstid genom 
ett återinförande av friskvårdstimmen.  
Vid sammanträdet beslöt kommunfullmäktige att återremittera motionen 
med följande motivering:  
 att arbeta fram en ekonomisk konsekvensanalys inom samtliga 

nämnders verksamhetsområden  

 att via remiss efterfråga varje nämnds konsekvensanalys inom dess 
samtliga verksamhetsområden  

 att via remiss erbjuda samtliga berörda fackförbund att lämna 
synpunkter på förslaget om friskvårdstimme  
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KU-2017/00048 
 
 
 att inhämta information om erfarenheter av systemet med 

friskvårdstimme inom kommunsektorn  

 att inhämta mer information kring Skatteverkets regler om skattefria 
förmåner för sina anställda. 

Personalfunktionen fick i uppdrag att utarbeta ett svar på motionen med 
frågor till respektive nämnd. Efter att nämnderna svarat kommer en 
sammanvägd ekonomisk konsekvensanalys att arbetas fram och 
synpunkter från berörda fackförbund att inhämtas. Parallellt med detta 
efterfrågas och sammanställs information och erfarenheter från andra, 
jämförbara kommuner samt gällande regler från Skatteverket. 

Beslutsunderlag 
Beräkningar grundar sig på antagandet att 40 veckor per år kan 
friskvårdstimmen nyttjas samt en varierande nyttjandegrad p g a 
verksamhetens art. Dessutom har beräknats behov av ev vikarier inom 
vissa verksamheter. 

Beredningsansvarig 
Lars Sahlin 
Bitr. kulturchef 

Beslutet ska skickas till 
Margaretha Alfredsson 
Samhällsbyggnadsdirektör   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-10-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 92 
Diarienr: ÄN-2017/00123 

Yttrande över remiss ang. motion 3/2017 - Ge 
möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun 
att träna på arbetstid   

Beslut 
Äldrenämnden godkänner förvaltningens yttrande 2017-08-30 och skickar 
det till personalutskottet.  
 
Äldrenämnden vill som medskick till kommunfullmäktige särskilt betona 
att ekonomiska medel måste tillföras nämnden vid ett eventuellt 
införande av friskvårdstimme för att grundbemanningen i nämndens 
verksamheter inte ska minska samt ha i beaktande den utmaning med 
vikarieanskaffning nämnden i dagsläget har. 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har i en motion föreslagit att alla anställda inom Umeå 
kommun ska ges möjlighet att träna på arbetstid för att det visat sig ge en 
positiv effekt på hälsan och är ett sätt att minska 
sjukfrånvarokostnaderna. Moderaterna förslår att den tidigare avskaffade 
friskvårdstimmen återinförs.  
 
Motionen behandlades av fullmäktige den 24 april 2017 men 
återremitterades för att bland annat nämnderna skulle få återkomma 
med en fördjupad konsekvensanalys.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner yttrande 2017-08-30 och 
skickar det till personalutskottet.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 
Carin Nilsson (S) och Åsa Bäckström (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-10-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att arbetsutskottet godkänner förvaltningens förslag 
till beslut.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 
Carin Nilsson (S) och Owe Persson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att nämnden godkänner tjänsteskrivelsens förslag. 
  
Nämnden har därmed beslutat att godkänna förvaltningens yttrande och 
skicka det till personalutskottet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2017-08-30 
Underlag för ekonomisk beräkning  
Motion 3/2017 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 81 

Beredningsansvariga 
Björn Söderbäck, personalstrateg  

Beslutet ska skickas till 
Personalutskottet 
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Tjänsteskrivelse 
2017-09-27 

Äldrenämndens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: ÄN-2017/00123 

Yttrande över remiss ang. motion 3/2017 - Ge 
möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att 
träna på arbetstid  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden godkänner förvaltningens yttrande 2017-08-30 och skickar 
det till personalutskottet.  
 
Äldrenämnden vill som medskick till kommunfullmäktige särskilt betona att 
ekonomiska medel måste tillföras nämnden vid ett eventuellt införande av 
friskvårdstimme för att grundbemanningen i nämndens verksamheter inte 
ska minska samt ha i beaktande den utmaning med vikarieanskaffning 
nämnden i dagsläget har. 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har i en motion föreslagit att alla anställda inom Umeå 
kommun ska ges möjlighet att träna på arbetstid för att det visat sig ge en 
positiv effekt på hälsan och är ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna. 
Moderaterna förslår att den tidigare avskaffade friskvårdstimmen 
återinförs.  
 
Motionen behandlades av fullmäktige den 24 april 2017 men 
återremitterades för att bland annat nämnderna skulle få återkomma med 
en fördjupad konsekvensanalys.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner yttrande 2017-08-30 och 
skickar det till personalutskottet.  

Beslutsunderlag 
Yttrande 2017-08-30 
Underlag för ekonomisk beräkning  
Motion 3/2017 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 81 

Beredningsansvariga 
Björn Söderbäck, personalstrateg  
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: ÄN-2017/00123 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Personalutskottet 
 
 
Pernilla Henriksson Björn Söderbäck 
Äldreomsorgsdirektör Personalstrateg 

 



 

   

 

Umeå kommun 2017-08-30 

 

Personalutskottet 

 

Yttrande över remiss ang. motion 3/2017 – Ge möjlighet för alla 
anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid 
En motion från kommunalrådet Anders Ågren (M) 2017-01-12, Motion 3/2017 - Ge möjlighet 
för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid, behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24. Motionens förslag är: Ge anställda 
möjlighet att träna på arbetstid genom ett återinförande av friskvårdstimmen.  

Vid sammanträdet beslöt kommunfullmäktige att återremittera motionen med följande 
motivering:  

 att arbeta fram en ekonomisk konsekvensanalys inom samtliga nämnders 
verksamhetsområden  

 att via remiss efterfråga varje nämnds konsekvensanalys inom dess samtliga 
verksamhetsområden  

 att via remiss erbjuda samtliga berörda fackförbund att lämna synpunkter på förslaget 
om friskvårdstimme  

 att inhämta information om erfarenheter av systemet med friskvårdstimme inom 
kommunsektorn  

 att inhämta mer information kring Skatteverkets regler om skattefria förmåner för sina 
anställda. 

Personalfunktionen fick i uppdrag att utarbeta ett svar på motionen och nedan följer ett 
antal frågor till respektive nämnd. Efter att nämnderna svarat kommer en sammanvägd 
ekonomisk konsekvensanalys att arbetas fram och synpunkter från berörda fackförbund att 
inhämtas. Parallellt med detta efterfrågas och sammanställs information och erfarenheter 
från andra, jämförbara kommuner samt gällande regler från Skatteverket. 
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Frågor att besvara i nämndens konsekvensanalys 

Nämnden är i grunden positiv till insatser som syftar till att ge förutsättningar för en 
förbättrad fysisk hälsa och som har följder i form av förbättrad arbetsmiljö och minskad 
sjukfrånvaro. Möjligheten att träna på arbetstid är en jämställdhetsfråga då framförallt 
kvinnodominerade verksamheter så som vård och omsorg har större utmaningar då 
medarbetaren arbetar direkt med en part som är beroende av insatsen i vardagen. Insatser 
så som friskvårdstimme riskerar att bli ”ett slag i luften” för de medarbetare som har ansvar 
för brukare. Möjligheten att träna på arbetstid problematiseras ytterligare i nedan 
uppräknade aspekter.  

1. Vilka konsekvenser bedömer nämnden att ett införande av en friskvårdstimme skulle 
innebära? 

- För verksamheten 

Samtlig tid för friskvård på medarbetarnivå behöver ersättas med vikarier i de verksamheter 
som har brukarkontakt vilket påverkar verksamheten negativt vad gäller både ekonomi, 
kvalitet och produktivitet.  

I verksamheter med tjänstemän är möjligheten att nyttja en friskvårdstimme större. I den 
typen av verksamhet behöver inte all tid ersättas med vikarie. Dock innebär detta 
fortfarande ett produktionsbortfall då medarbetaren arbetar en timme mindre per vecka. 
Den övervägande delen av personal inom vård och omsorg arbetar dock nära brukare. Ett 
eventuellt införande av friskvårdstimme enbart för tjänstemän riskerar att skapa ojämlika 
arbetsförhållanden.  

- För de anställda  

Friskvård har på många sätt positiv påverkan för frisknärvaro på både kort och lång sikt. 
Dock är möjligheterna små att nyttja friskvårdstimmen för de medarbetare som arbetar i 
verksamheter som har ett brukaransvar. Sannolikt innebär det att en liten andel av 
medarbetarna faktiskt nyttjar möjligheten att träna på arbetstid, så kallad friskvårdstimme. 
Detta eftersom dessa medarbetare alltid måste ersättas i verksamhetens drift. 

- För kompetensförsörjningen 

Friskvård under arbetstid kan för många potentiella medarbetare vara av vikt när man väljer 
sin blivande arbetsgivare. Att införa friskvårdstimme kan därför ses som en konkurrensfördel 
i en framtida kompetensförsörjning. 

- För ekonomin  

Sammanfattningsvis beräknas ett införande medföra vikariekostnader om drygt 26 miljoner 
kronor samt ett produktionsbortfall motsvarande drygt 2 årsarbetare av de tjänster som inte 
vikariebesätts vid uttag av friskvårdstimme.  
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Se bilaga ekonomisk kalkyl. 

 

       2. Hur bedömer nämnden förutsättningarna för att införa en friskvårdstimme? 

(  ) Mycket goda         (  ) Ganska goda         (  ) Ganska dåliga         ( x ) Mycket dåliga 

 

3. Vilka förutsättningar skulle behöva vara uppfyllda för att införa en friskvårdstimme? 

Redan idag finns stora utmaningar med att vikariebesätta frånvaro i verksamheterna vid 
ordinarie medarbetares frånvaro. Svårigheten är dessutom mångfalt större vid kortare pass. 
Därför ser vi stora svårigheter med ett ytterligare behov av vikariebesättningar. Ett utökat 
nyttjande av timavlönade vikarier har även konsekvenser i form av ökade lönekostnader. 

Bedömer nämnden att en friskvårdstimme per vecka skulle rymmas inom ramen för 
ordinarie arbetstid?   

(  ) Ja ( x ) Nej 

 

4. Om nej, skulle vikarier behövas för att möjliggöra ett införande?  

( x ) Ja (  ) Nej 

 

5. Om ja, för vilken verksamhet och för hur stor andel av de anställda skulle vikarier 
behövas? 

Samtlig tid på medarbetarnivå i brukarnära verksamheter som nyttjas till exempelvis 
friskvårdstimme skulle behöva ersättas med vikarie. Redan idag har arbetsgivaren Umeå 
kommun svårigheter att vikariebesätta ordinarie arbetspass. 

 

6. Nämndens övriga synpunkter och förslag när det gäller friskvård på arbetstid. 

Nämnden är i grunden positivt inställda till att erbjuda friskvård på arbetstid. Dock ser 
nämnden att kostnaderna för detta samt möjligheten att tillsätta vikarier behöver tillgodoses 
för att ett införande ska vara möjligt. 

 

7. Frågan utgår.              

Bilagor: 

Underlag för ekonomisk beräkning 



4 av 4 

Pernilla Henriksson        Björn Söderbäck  

Äldreomsorgsdirektör                                      Personalstrateg 

 



Uppgifter per aktuella anställningar 170823

Nämnd Verksamhet A Verksamhet B
Antal anställda Timlön 

inkl. PO
Antal 
veckor

Nyttjande-
grad i %

Kostnad frisk- 
vårdstimme

Vikarie-
behov i %

Kostnad 
vikarer

Total kostnad Produktions-
bortfall i ÅA

Produktions-
bortfall i tim

Exempel 5 250 40 80% 40 000 50% 20 000 60 000 0,05 80

31 Äldrenämnd 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 38 300 52 80% 473 874 0% 0 473 874 0,93 1580,8 Avser direktör, ledningskoordinator, enh för stöd och utv, avgiftsenhet, praktikcentrum
50 Äldreomsorg 100 Administration/ledni 50 263 52 80% 547 876 0% 0 547 876 1,22 2080 Avser v-chefer, utredning ÄO

512 Korttidsboende 66 185 52 50% 317 580 100% 317 580 635 160 0,00 0
516 Hemtjänst i ord bo 653 201 52 50% 3 420 154 100% 3 420 154 6 840 309 0,00 0
522 Särskilt boende 1715 196 52 50% 8 760 299 100% 8 760 299 17 520 599 0,00 0
529 Öppen verk ej bist 11 241 52 50% 68 826 100% 68 826 137 652 0,00 0

31 Äldrenämnd Summa 2533 201 13 588 610 12 566 860 26 155 470 2,15 3 661

32 Individ & familjenäm 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 18 293 52 80% 219 767 0% 0 219 767 0,44 748,8 Avser direktör, ledningskoordinator, Mottagningsenheten
51 Funktionshinderomsor 100 Administration/ledni 66 283 52 80% 777 437 0% 0 777 437 1,62 2745,6 Avser verksamhetschefer, enhetschefer, handläggare, närstöd, boendekonsulenter

509 LSS-boende 857 192 52 50% 4 275 020 100% 4 275 020 8 550 040 0,00 0
510 Övriga insatser LSS 99 183 52 50% 471 564 100% 471 564 943 128 0,00 0
516 Hemtjänst i ord bo 143 186 52 50% 693 285 100% 693 285 1 386 570 0,00 0
517 Daglig verk LSS 80 213 52 50% 443 855 100% 443 855 887 711 0,00 0
518 Personlig ass LSS 44 181 52 50% 207 189 100% 207 189 414 378 0,00 0
519 Personlig ass SFB 357 195 52 50% 1 813 002 100% 1 813 002 3 626 005 0,00 0
529 Öppen verk ej bist 30 218 52 50% 169 896 100% 169 896 339 792 0,00 0

52 Individ och familj 100 Administration/ledni 26 260 52 80% 280 812 0% 0 280 812 0,64 1081,6 Avser verksamhetschef, områdeschefer, socialjour, socialtj hus, rekryteringsgrupp
520 Barn och ungdomsvård 366 241 52 50% 2 289 925 0% 0 2 289 925 5,60 9516
521 Vuxna missbruksvård 95 242 52 50% 597 153 0% 0 597 153 1,45 2470
529 Öppen verk ej bist 45 265 52 50% 309 984 0% 0 309 984 0,69 1170

53 Försörjningsstöd 100 Administration/ledni 53 251 52 80% 552 422 0% 0 552 422 1,30 2204,8 Avser enhetschefer och handläggare
504 Försörjningsstöd 4 259 52 80% 43 021 0% 0 43 021 0,10 166,4 Avser steget vidare

32 Individ & familjenäm Summa 2283 210 13 144 332 8 073 811 21 218 144 11,83 20 103

47 373 613
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-10-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 211 
Diarienr: IFN-2017/00205 

Yttrande över remiss ang. motion 3/2017 - Ge 
möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun 
att träna på arbetstid 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens yttrande 2017-08-
30 och skickar det till personalutskottet. 
 
Individ- och familjenämnden vill som medskick till kommunfullmäktige 
särskilt betona att ekonomiska medel måste tillföras nämnden vid ett 
eventuellt införande av friskvårdstimme för att grundbemanningen i 
nämndens verksamheter inte ska minska samt ha i beaktande den 
utmaning med vikarieanskaffning nämnden i dagsläget har. 
 
Reservationer 
Igor Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
”Vänsterpartiet menar att båda dessa påståenden är av spekulativ och 
partipolitisk karaktär, vilket inte hör hemma i ett remissyttrande. När det 
gäller den andra meningen så handlar det om att möjliggöra träning på 
arbetstid, inte ifall det faktiskt skulle nyttjas om arbetets förutsättningar 
inte möjliggör detta. Vänsterpartiet har i kommunfullmäktige valt att 
stödja motionen under förutsättning att träning kan innefatta även 
schemalagd personal, och vi ser inget hinder att möjligheten till träning 
på arbetstid kan införas stegvis. Vi var också det enda parti som faktiskt 
avsatte medel för dess införande i vår alternativa budget för år 2018.” 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har i en motion föreslagit att alla anställda inom Umeå 
kommun ska ges möjlighet att träna på arbetstid för att det visat sig ge en 
positiv effekt på hälsan och är ett sätt att minska 



Sida 2 av 5 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-10-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

sjukfrånvarokostnaderna. Moderaterna förslår att den tidigare avskaffade 
friskvårdstimmen återinförs.  
 
Motionen behandlades av fullmäktige den 24 april 2017 men 
återremitterades för att bland annat nämnderna skulle få återkomma 
med en fördjupad konsekvensanalys. Förvaltningen föreslår att nämnden 
godkänner yttrande 2017-08-30 och skickar det till personalutskottet. 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Ahmed Hersi (V) yrkar att följande två meningar i remissyttrandet stryks:  

1. ”Ett eventuellt införande av friskvårdstimme enbart för 
tjänstemän riskerar att skapa ojämlika arbetsförhållanden” (s. 2) 
och 

2. ”Sannolikt innebär det att en liten andel av medarbetarna faktiskt 
nyttjar möjligheten att träna på arbetstid”. (s. 3) 

 
Andreas Lundgren (S), Anna-Karin Sjölander (C) och Igor Jonsson (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) m.fl. yrkande. 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på Hersis (V) ändringsyrkanden och 
finner att arbetsutskottet avslår yrkandena. 
 
Arbetsutskottet har därmed beslutat att föreslå nämnden att bifalla 
tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Ahmed Hersi (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, 
med följande motivering: 
”V menar att båda dessa påståenden är av spekulativ och politisk 
karaktär, vilket inte hör hemma i ett remissyttrande. När det gäller den 
andra meningen så handlar det om att möjliggöra träning på arbetstid, 
inte ifall det faktiskt skulle nyttjas om arbetets förutsättningar inte 
möjliggör detta. Vänsterpartiet har i KF valt att stödja motionen under 
förutsättning att träning kan innefatta även schemalagd personal, och vi 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-10-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

ser inget hinder att möjligheten till träning på arbetstid kan införas 
stegvis. Vi var också det enda parti som faktiskt avsatte medel för dess 
införande i vår alternativa budget för år 2018.” 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Andreas Lundgren (S), Rabih Ballout (KD) och Hans-Christer Jonsson (L) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Igor Jonsson (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ulrika Edman (V) yrkar att följande meningar stryks från yttrandet: 

1. ”Ett eventuellt införande av friskvårdstimme enbart för 
tjänstemän riskerar att skapa ojämlika arbetsförhållanden” (s. 2) 
och 

2. ”Sannolikt innebär det att en liten andel av medarbetarna faktiskt 
nyttjar möjligheten att träna på arbetstid”. (s. 3). 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lundgrens (S) m.fl. yrkande mot Jonssons (M) yrkande. 
 
Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) m.fl. yrkande. 
 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall arbetsutskottets förslag till beslut. 
Nej-röst för avslag arbetsutskottets förslag till beslut. 
Vid omröstning avges 7 ja-röster och 1 nej-röst enligt bifogad 
voteringslista, 3 avstår från att rösta. 
 
Nämnden har därmed beslutat att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-10-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Voteringslista 

Ledamöter  När- 
varande 

Ja Nej Avstår 

Ordf Andreas Lundgren (S) X  X             
Ers:                               
V. ordf Anna-Karin Sjölander(C) X             X 
Ers:                               
Carola Andersson (S)                         
Ers: Hans-Åke Rönnlund (S) X X             
Leif Berglund (S) X X             
Ers:                          
Marikk Henriksson (S) X X             
Ers:                            
Alice Nikmanesh (MP) X X             
Ers:                               
Igor Jonsson (M) X       X       
Ers:                               
Hans-Christer Jonsson (L) X X             
Ers:                               
Veronica Kerr (KD)                         
Ers:  Rabih Ballout (KD) X X             
Ulrika Edman (V) X             X 
Ers:                               
Ahmed Hersi (V)                         
Ers: Gudrun Nordborg (V) X             X 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på Edmans (V) yrkande 1 och finner 
att nämnden avslår yrkandet. 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på Edmans (V) yrkande 2 och finner 
att nämnden avslår yrkandet. 
 
Nämnden har därmed beslutat att godkänna förvaltningens yttrande 
2017-08-30 och skicka det till personalutskottet samt att som medskick 
till kommunfullmäktige särskilt betona att ekonomiska medel måste 
tillföras nämnden vid ett eventuellt införande av friskvårdstimme för att 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-10-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

grundbemanningen i nämndens verksamheter inte ska minska samt ha i 
beaktande den utmaning med vikarieanskaffning nämnden i dagsläget 
har. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2017-08-30 
Motion nr 3/2017 - Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun 
att träna på arbetstid 
Bilaga 1 Underlag för ekonomisk beräkning  
Bilaga 2 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 81 

Beredningsansvariga 
Björn Söderbäck, personalstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Personalutskottet   
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Tjänsteskrivelse 
2017-09-26 

Individ- och 
familjenämndens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: IFN-2017/00205 

Yttrande över remiss ang. motion nr 3/2017 - Ge 
möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att 
träna på arbetstid 

Förslag till beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens yttrande 2017-08-
30 och skickar det till personalutskottet. 
 
Individ- och familjenämnden vill som medskick till kommunfullmäktige 
särskilt betona att ekonomiska medel måste tillföras nämnden vid ett 
eventuellt införande av friskvårdstimme för att grundbemanningen i 
nämndens verksamheter inte ska minska samt ha i beaktande den 
utmaning med vikarieanskaffning nämnden i dagsläget har. 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har i en motion föreslagit att alla anställda inom Umeå 
kommun ska ges möjlighet att träna på arbetstid för att det visat sig ge en 
positiv effekt på hälsan och är ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna. 
Moderaterna förslår att den tidigare avskaffade friskvårdstimmen 
återinförs.  
 
Motionen behandlades av fullmäktige den 24 april 2017 men 
återremitterades för att bland annat nämnderna skulle få återkomma med 
en fördjupad konsekvensanalys.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner yttrande 2017-08-30 och 
skickar det till personalutskottet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2017-08-30 
Motion nr 3/2017 - Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att 
träna på arbetstid 
Bilaga 1 Underlag för ekonomisk beräkning  
Bilaga 2 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 81 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: IFN-2017/00205 
 
 
Beredningsansvariga 
Björn Söderbäck, personalstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Personalutskottet 
   
 
 
Karolina Lundqvist Björn Söderbäck 
Socialdirektör Personalstrateg  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2017-10-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 100 
Diarienr: TN-2017/00959 

Remissvar Motion 3/2017 – Ge möjlighet för alla 
anställda inom Umeå kommun att träna på 
arbetstid 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att som svar på motionen avge följande yttrande: 
 
Tekniska nämndens verksamheter är olika och har olika förutsättningar 
för att samtliga anställda ska kunna nyttja en friskvårdstimme om en 
sådan skulle återinföras. Måluppfyllelsen av införandet av en generell 
friskvårdstimme är komplex att mäta. Skälen till detta är flera, men klart 
är att möjligheten att tillgodogöra sig friskvårdstimmen varierar mellan 
olika personalkategorier och olika verksamheter. 
 
För Tekniska nämnden innebär återinförandet av en friskvårdstimme en 
merkostnad på cirka 4,8 mkr då de personaltunga verksamheterna som 
måltidsservice och städ- och verksamhetsservice behöver vikarier för att 
täcka upp för att verksamheten ska fungera tillfredsställande. 
Produktionsbortfallet i timmar beräknas till drygt 11 400 timmar. 
Årsarbete som bortfaller motsvarar ungefär 6,7 åa. 
Brandförsvar och säkerhet har undantagits från beräkningsunderlaget. 
 

Ärendebeskrivning 
En motion från kommunalrådet Anders Ågren (M) 2017-01-12, Motion 
3/2017 - Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på 
arbetstid, behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-
24. Motionens förslag är: Ge anställda möjlighet att träna på arbetstid 
genom ett återinförande av friskvårdstimmen.  
Vid sammanträdet beslöt kommunfullmäktige att återremittera motionen 
med följande motivering:  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2017-10-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 att arbeta fram en ekonomisk konsekvensanalys inom samtliga 
nämnders verksamhetsområden  

 att via remiss efterfråga varje nämnds konsekvensanalys inom dess 
samtliga verksamhetsområden  

 att via remiss erbjuda samtliga berörda fackförbund att lämna 
synpunkter på förslaget om friskvårdstimme  

 att inhämta information om erfarenheter av systemet med 
friskvårdstimme inom kommunsektorn  

 att inhämta mer information kring Skatteverkets regler om skattefria 
förmåner för sina anställda. 

Personalfunktionen fick i uppdrag att utarbeta ett svar på motionen med 
frågor till respektive nämnd. Efter att nämnderna svarat kommer en 
sammanvägd ekonomisk konsekvensanalys att arbetas fram och 
synpunkter från berörda fackförbund att inhämtas. Parallellt med detta 
efterfrågas och sammanställs information och erfarenheter från andra, 
jämförbara kommuner samt gällande regler från Skatteverket. 
 

Beslutsunderlag 
Beräkningar grundar sig på antagandet att 40 veckor per år kan 
friskvårdstimmen nyttjas samt en varierande nyttjandegrad p g a 
verksamhetens art. Dessutom har beräknats behov av ev vikarier inom 
vissa verksamheter. I bilagd excel-fil framgår de antaganden som gjorts 
för att beräkna kostnader för införandet.  
 
TN beräkningsunderlag friskvårdstimme. Bilaga. 
 

Beslutet ska skickas till 
Personaldirektör Birgitta Forsberg 
   
 
 
 
 
 



Uppgifter per aktuella anställningar 170823

Nämnd Verksamhet A Verksamhet B
Antal anställda Timlön 

inkl. PO
Antal 
veckor

Nyttjande-
grad i %

Kostnad frisk- 
vårdstimme

Vikarie-
behov i %

Kostnad 
vikarer

Total kostnad Produktions-
bortfall i ÅA

Produktions-
bortfall i tim

Exempel 5 250 40 80% 40 000 50% 20 000 60 000 0,05 80

11 Överförm.nämnd 13 Kommungem verks/adm 108 Överförmyndare 11 266 0 0 0 0,00 0
14 Kommunpolitisk adm 108 Överförmyndare 4 246 0 0 0 0,00 0

11 Överförm.nämnd Summa 15 261 0 0 0 0,00 0

12 Kommunstyrelse 11 Stöd till politiska 107 Politisk verksamhet 11 232 0 0 0 0,00 0
13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 249 301 0 0 0 0,00 0
14 Kommunpolitisk adm 100 Administration/ledni 4 314 0 0 0 0,00 0
20 Fysisk- o teknisk pl 100 Administration/ledni 19 318 0 0 0 0,00 0

107 Politisk verksamhet 3 321 0 0 0 0,00 0
112 MEX i ram 17 331 0 0 0 0,00 0

21 Näringslivsbefr. Åtg 100 Administration/ledni 10 388 0 0 0 0,00 0
23 Turistverksamhet 100 Administration/ledni 6 281 0 0 0 0,00 0

12 Kommunstyrelse Summa 319 304 0 0 0 0,00 0

20 Teknisk nämnd 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 2 599 40 60% 28 735 0 28 735 0,03 48
102 Fastighetsservice 11 211 40 30% 27 815 0 27 815 0,08 132
103 Städservice 247 190 40 50% 938 944 40% 375 577 1 314 521 1,74 2964
104 Stadshusservice 17 201 40 50% 68 422 50% 34 211 102 633 0,10 170
106 IT-verksamhet 97 295 40 60% 686 882 10% 68 688 755 571 1,23 2095,2
111 Måltidsservice 317 208 40 40% 1 054 488 50% 527 244 1 581 731 1,49 2536

19 Fastigheter 102 Fastighetsservice 103 271 40 50% 558 475 10% 55 848 614 323 1,09 1854
24 Gator och vägar 109 Kompetensgrupp 34 315 40 40% 171 564 0 171 564 0,32 544

228 Produktion 18 208 40 40% 59 907 0 59 907 0,17 288
25 Parker 109 Kompetensgrupp 10 304 40 40% 48 707 0 48 707 0,09 160

228 Produktion 35 198 40 40% 110 997 0 110 997 0,33 560
28 Räddningstjänst 207 Brandförsvar säkerhe 82 247 0 0% 0 0 0 0,00 0
51 Funktionshinderomsor 109 Kompetensgrupp 5 267 40 40% 21 324 20% 4 265 25 589 0,04 64

20 Teknisk nämnd Summa 978 227 3 776 260 1 065 833 4 842 093 6,71 11 415

21 Byggnadsnämnd 20 Fysisk- o teknisk pl 100 Administration/ledni 2 494 0 0 0 0,00 0
200 Bygglov 45 281 0 0 0 0,00 0
201 Detaljplanering 20 290 0 0 0 0,00 0
229 Lantmäteri 38 281 0 0 0 0,00 0

51 Funktionshinderomsor 204 Bostadsanpassning 5 311 0 0 0 0,00 0
21 Byggnadsnämnd Summa 110 288 0 0 0 0,00 0

23 Miljö- & hälsoskydds 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 4 289 0 0 0 0,00 0
22 Konsument energirådg 206 Konsumentvägledning 2 272 0 0 0 0,00 0
26 Miljö- och hälsoskyd 109 Kompetensgrupp 45 276 0 0 0 0,00 0

205 Miljö- & hälsoskydd 5 345 0 0 0 0,00 0
23 Miljö- & hälsoskydds Summa 56 283 0 0 0 0,00 0

40 Fritidsnämnd 31 Fritidsverksamhet 100 Administration/ledni 10 302 0 0 0 0,00 0
300 Fritidsgårdsverksamh 49 219 0 0 0 0,00 0
301 Föreningsstöd 14 281 0 0 0 0,00 0



302 Idrotts & fritidsanl 58 221 0 0 0 0,00 0
303 Badanläggningar 49 225 0 0 0 0,00 0

40 Fritidsnämnd Summa 180 231 0 0 0 0,00 0

45 Kulturnämnd 30 Kulturverksamhet 100 Administration/ledni 5 456 0 0 0 0,00 0
305 Biblioteksverksamhet 99 250 0 0 0 0,00 0
306 Verksamhetsservice 13 231 0 0 0 0,00 0
307 Programverksamhet 27 254 0 0 0 0,00 0
308 Museiverksamhet 13 266 0 0 0 0,00 0

45 Kulturnämnd Summa 157 257



Uppgifter per aktuella anställningar 170823

Namndlangnamn Verksamhetalangnamn Verksamhetblangnamn Text
Antal 
anställda

Timlön 
inkl. PO

Antal 
veckor

Nyttjande-
grad i %

Kostnad frisk- 
vårdstimme

Vikarie-
behov i %

Kostnad vikarer Total kostnad Produktions-
bortfall i ÅA

Produktions-
bortfall i tim

Exempel 5 250 40 80% 40 000 50% 20 000 60 000 0,05 80

11 Överförm.nämnd 13 Kommungem verks/adm 108 Överförmyndare 103510 Ledning, socialt och kurativt arbete 1 379 0 0 0 0,00 0
151018 Jurist 1 334 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 5 266 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 1 215 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 3 223 0 0 0 0,00 0

14 Kommunpolitisk adm 108 Överförmyndare 151090 Handläggare, annan 3 256 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 1 216 0 0 0 0,00 0

11 Överförm.nämnd Summa 15 261 0 0 0 0,00 0

12 Kommunstyrelse 11 Stöd till politiska 107 Politisk verksamhet 151090 Handläggare, annan 11 232 0 0 0 0,00 0
13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 101010 Ledning, administration 2 840 0 0 0 0,00 0

101011 Ledning, ekonomi 4 545 0 0 0 0,00 0
101012 Ledning, personal 8 470 0 0 0 0,00 0
101013 Ledning, information 4 436 0 0 0 0,00 0
104510 Ledning, kultur, turism och fritid 1 349 0 0 0 0,00 0
109090 Ledning, annan 6 383 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 11 367 0 0 0 0,00 0
151011 Handläggare, ekonomi 37 308 0 0 0 0,00 0
151012 Handläggare, personal/löner 42 293 0 0 0 0,00 0
151013 Handläggare, information 21 281 0 0 0 0,00 0
151014 Handläggare, IT 5 280 0 0 0 0,00 0
151015 Handläggare, upphandling/inköp 14 335 0 0 0 0,00 0
151018 Jurist 2 410 0 0 0 0,00 0
151019 Arkivarie 3 314 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 8 293 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 5 234 0 0 0 0,00 0
152011 Administratör, ekonomi 9 246 0 0 0 0,00 0
152012 Administratör, personal/löner 50 235 0 0 0 0,00 0
152015 Administratör, socialtjänst 1 189 0 0 0 0,00 0
152016 Administratör, skola/fritid 1 259 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 11 220 0 0 0 0,00 0
301021 Friskvårdsarbete 4 279 0 0 0 0,00 0

14 Kommunpolitisk adm 100 Administration/ledni 109090 Ledning, annan 1 360 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 1 319 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 2 289 0 0 0 0,00 0

20 Fysisk- o teknisk pl 100 Administration/ledni 151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 4 349 0 0 0 0,00 0
151013 Handläggare, information 1 353 0 0 0 0,00 0
151017 Handläggare, miljöfrågor 2 312 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 3 289 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 1 210 0 0 0 0,00 0
501010 Fysisk   samhällsplanerare/projektör/arkitekt 6 321 0 0 0 0,00 0
502090 Ingenjör, annan 1 350 0 0 0 0,00 0
000000 Uppdrag 1 320 0 0 0 0,00 0

107 Politisk verksamhet 109090 Ledning, annan 1 240 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 1 236 0 0 0 0,00 0
502012 Ingenjör, park/gator 1 488 0 0 0 0,00 0

112 MEX i ram 105010 Ledning, tekniskt arbete 1 522 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 1 245 0 0 0 0,00 0
502011 Mätningsingenjör 2 246 0 0 0 0,00 0
502013 Ingenjör, fastigheter 12 335 0 0 0 0,00 0
502090 Ingenjör, annan 1 337 0 0 0 0,00 0

21 Näringslivsbefr. Åtg 100 Administration/ledni 109090 Ledning, annan 1 589 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 7 384 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 1 310 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 1 296 0 0 0 0,00 0

23 Turistverksamhet 100 Administration/ledni 151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 1 319 0 0 0 0,00 0
152017 Receptionist, telefonist 1 277 0 0 0 0,00 0
452012 Turismarbete 4 273 0 0 0 0,00 0

12 Kommunstyrelse Summa 319 304 0 0 0 0,00 0



20 Teknisk nämnd 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 101010 Ledning, administration 1 785 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 1 412 0 0 0 0,00 0

102 Fastighetsservice 503012 Tekniker, drift 3 216 0 0 0 0,00 0
503090 Tekniker, annan 1 202 0 0 0 0,00 0
521013 Hantverkare 1 239 0 0 0 0,00 0
521015 Vaktmästare 6 205 0 0 0 0,00 0

103 Städservice 103511 Ledning, äldreomsorg 1 335 0 0 0 0,00 0
106510 Ledning, städ, tvätt och renhållning 7 313 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 1 390 0 0 0 0,00 0
502090 Ingenjör, annan 3 201 0 0 0 0,00 0
651010 Lokalvårdare/städare 235 185 0 0 0 0,00 0

104 Stadshusservice 109090 Ledning, annan 1 310 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 1 219 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 1 213 0 0 0 0,00 0
503013 Tekniker, allmänteknisk 1 205 0 0 0 0,00 0
503090 Tekniker, annan 1 210 0 0 0 0,00 0
521016 Kontorsvaktmästare 1 198 0 0 0 0,00 0
601010 Kock 4 207 0 0 0 0,00 0
601012 Måltidspersonal 4 176 0 0 0 0,00 0
609090 Köks- och måltidsarbete, annat 3 179 0 0 0 0,00 0

106 IT-verksamhet 101014 Ledning, IT 1 594 0 0 0 0,00 0
105010 Ledning, tekniskt arbete 1 382 0 0 0 0,00 0
151014 Handläggare, IT 19 309 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 1 219 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 1 269 0 0 0 0,00 0
152012 Administratör, personal/löner 1 349 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 2 207 0 0 0 0,00 0
502010 Systemutvecklare 23 329 0 0 0 0,00 0
503010 Tekniker, IT 48 270 0 0 0 0,00 0

111 Måltidsservice 106010 Ledning, köks- och måltidsarbete 16 328 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 1 262 0 0 0 0,00 0
301018 Dietist 1 278 0 0 0 0,00 0
451012 Kulturarbete 1 198 0 0 0 0,00 0
601010 Kock 163 210 0 0 0 0,00 0
601011 Kostekonom 2 268 0 0 0 0,00 0
601012 Måltidspersonal 114 188 0 0 0 0,00 0
601013 Måltidspersonal, mottagningskök 19 191 0 0 0 0,00 0

19 Fastigheter 102 Fastighetsservice 105010 Ledning, tekniskt arbete 6 394 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 1 446 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 3 272 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 2 233 0 0 0 0,00 0
152011 Administratör, ekonomi 2 228 0 0 0 0,00 0
152017 Receptionist, telefonist 1 228 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 3 238 0 0 0 0,00 0
501013 Miljö- och hälsoskyddsinspektör 1 290 0 0 0 0,00 0
502013 Ingenjör, fastigheter 15 349 0 0 0 0,00 0
502014 Ingenjör, drift 6 294 0 0 0 0,00 0
503012 Tekniker, drift 20 248 0 0 0 0,00 0
503013 Tekniker, allmänteknisk 1 211 0 0 0 0,00 0
503090 Tekniker, annan 1 206 0 0 0 0,00 0
521010 Elektriker/elmontör 3 255 0 0 0 0,00 0
521011 Fastighetsskötare 17 226 0 0 0 0,00 0
521013 Hantverkare 19 243 0 0 0 0,00 0
521014 Fordonsförare 1 316 0 0 0 0,00 0
521015 Vaktmästare 1 216 0 0 0 0,00 0

24 Gator och vägar 109 Kompetensgrupp 101012 Ledning, personal 1 370 0 0 0 0,00 0
105010 Ledning, tekniskt arbete 2 410 0 0 0 0,00 0
109090 Ledning, annan 1 613 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 1 227 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 2 240 0 0 0 0,00 0
152013 Administratör, information 1 219 0 0 0 0,00 0
502012 Ingenjör, park/gator 24 306 0 0 0 0,00 0
502090 Ingenjör, annan 1 278 0 0 0 0,00 0
503012 Tekniker, drift 1 379 0 0 0 0,00 0

228 Produktion 521012 Anläggningsarbete 8 200 0 0 0 0,00 0
521014 Fordonsförare 7 219 0 0 0 0,00 0
521015 Vaktmästare 1 214 0 0 0 0,00 0
521018 Park-/trädgårdsarbete 1 194 0 0 0 0,00 0



529090 Hantverkararbete m.m., annat 1 210 0 0 0 0,00 0
25 Parker 109 Kompetensgrupp 105010 Ledning, tekniskt arbete 1 416 0 0 0 0,00 0

501010 Fysisk   samhällsplanerare/projektör/arkitekt 4 307 0 0 0 0,00 0
502012 Ingenjör, park/gator 3 280 0 0 0 0,00 0
502090 Ingenjör, annan 1 261 0 0 0 0,00 0
503012 Tekniker, drift 1 300 0 0 0 0,00 0

228 Produktion 502014 Ingenjör, drift 1 320 0 0 0 0,00 0
521018 Park-/trädgårdsarbete 34 195 0 0 0 0,00 0

28 Räddningstjänst 207 Brandförsvar säkerhe 105510 Ledning, räddningstjänst 1 571 0 0 0 0,00 0
109090 Ledning, annan 1 314 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 4 310 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 2 239 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 1 239 0 0 0 0,00 0
503013 Tekniker, allmänteknisk 2 251 0 0 0 0,00 0
521013 Hantverkare 2 237 0 0 0 0,00 0
551010 Brandingenjör 7 337 0 0 0 0,00 0
551011 Brandinspektör 7 250 0 0 0 0,00 0
551012 Brandmästare 9 267 0 0 0 0,00 0
551013 Brandman 46 216 0 0 0 0,00 0

51 Funktionshinderomsor 109 Kompetensgrupp 151090 Handläggare, annan 4 272 0 0 0 0,00 0
152015 Administratör, socialtjänst 1 247 0 0 0 0,00 0

20 Teknisk nämnd Summa 978 227 0 0 0 0,00 0

21 Byggnadsnämnd 20 Fysisk- o teknisk pl 100 Administration/ledni 109090 Ledning, annan 1 406 0 0 0 0,00 0
501010 Fysisk   samhällsplanerare/projektör/arkitekt 1 581 0 0 0 0,00 0

200 Bygglov 105010 Ledning, tekniskt arbete 1 468 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 2 282 0 0 0 0,00 0
151014 Handläggare, IT 1 194 0 0 0 0,00 0
151018 Jurist 1 301 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 7 231 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 2 214 0 0 0 0,00 0
152011 Administratör, ekonomi 1 233 0 0 0 0,00 0
152015 Administratör, socialtjänst 1 225 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 2 235 0 0 0 0,00 0
501010 Fysisk   samhällsplanerare/projektör/arkitekt 1 473 0 0 0 0,00 0
501011 Bygglovshandläggare 12 273 0 0 0 0,00 0
501012 Byggnadsinspektör 10 299 0 0 0 0,00 0
502013 Ingenjör, fastigheter 1 347 0 0 0 0,00 0
509090 Teknikarbete, annat 3 363 0 0 0 0,00 0

201 Detaljplanering 105010 Ledning, tekniskt arbete 1 457 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 3 272 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 1 218 0 0 0 0,00 0
501010 Fysisk   samhällsplanerare/projektör/arkitekt 12 289 0 0 0 0,00 0
502011 Mätningsingenjör 2 288 0 0 0 0,00 0
503011 Tekniker, lantmäteri 1 258 0 0 0 0,00 0

229 Lantmäteri 109090 Ledning, annan 1 477 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 1 230 0 0 0 0,00 0
502011 Mätningsingenjör 15 278 0 0 0 0,00 0
502090 Ingenjör, annan 13 295 0 0 0 0,00 0
503011 Tekniker, lantmäteri 8 245 0 0 0 0,00 0

51 Funktionshinderomsor 204 Bostadsanpassning 109090 Ledning, annan 1 436 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 2 270 0 0 0 0,00 0
502015 Ingenjör, allmänteknisk 2 289 0 0 0 0,00 0

21 Byggnadsnämnd Summa 110 288 0 0 0 0,00 0

23 Miljö- & hälsoskydds 13 Kommungem verks/adm 100 Administration/ledni 351090 Socialt arbete, annat 3 299 0 0 0 0,00 0
502013 Ingenjör, fastigheter 1 261 0 0 0 0,00 0

22 Konsument energirådg 206 Konsumentvägledning 151017 Handläggare, miljöfrågor 2 272 0 0 0 0,00 0
26 Miljö- och hälsoskyd 109 Kompetensgrupp 151013 Handläggare, information 2 326 0 0 0 0,00 0

151016 Handläggare, konsumentfrågor 2 270 0 0 0 0,00 0
151017 Handläggare, miljöfrågor 5 268 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 3 274 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 2 236 0 0 0 0,00 0
501013 Miljö- och hälsoskyddsinspektör 30 281 0 0 0 0,00 0
601012 Måltidspersonal 1 168 0 0 0 0,00 0

205 Miljö- & hälsoskydd 109090 Ledning, annan 1 512 0 0 0 0,00 0



151013 Handläggare, information 1 278 0 0 0 0,00 0
501010 Fysisk   samhällsplanerare/projektör/arkitekt 1 350 0 0 0 0,00 0
501013 Miljö- och hälsoskyddsinspektör 1 278 0 0 0 0,00 0
502015 Ingenjör, allmänteknisk 1 309 0 0 0 0,00 0

23 Miljö- & hälsoskydds Summa 56 283 0 0 0 0,00 0

40 Fritidsnämnd 31 Fritidsverksamhet 100 Administration/ledni 104510 Ledning, kultur, turism och fritid 1 585 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 2 256 0 0 0 0,00 0
152011 Administratör, ekonomi 1 231 0 0 0 0,00 0
152012 Administratör, personal/löner 1 251 0 0 0 0,00 0
301021 Friskvårdsarbete 1 292 0 0 0 0,00 0
351012 Biståndsbedömare 1 290 0 0 0 0,00 0
452010 Fritidskonsulent/Turistkonsulent 3 285 0 0 0 0,00 0

300 Fritidsgårdsverksamh 101012 Ledning, personal 1 412 0 0 0 0,00 0
104510 Ledning, kultur, turism och fritid 2 314 0 0 0 0,00 0
152016 Administratör, skola/fritid 1 240 0 0 0 0,00 0
452011 Fritidsledare 44 209 0 0 0 0,00 0
452090 Turism- och fritidsarbete, annat 1 235 0 0 0 0,00 0

301 Föreningsstöd 104510 Ledning, kultur, turism och fritid 1 387 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 3 279 0 0 0 0,00 0
152016 Administratör, skola/fritid 3 262 0 0 0 0,00 0
351090 Socialt arbete, annat 1 286 0 0 0 0,00 0
452010 Fritidskonsulent/Turistkonsulent 6 273 0 0 0 0,00 0

302 Idrotts & fritidsanl 104510 Ledning, kultur, turism och fritid 8 296 0 0 0 0,00 0
109090 Ledning, annan 2 241 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 1 276 0 0 0 0,00 0
152016 Administratör, skola/fritid 1 233 0 0 0 0,00 0
452010 Fritidskonsulent/Turistkonsulent 2 277 0 0 0 0,00 0
452011 Fritidsledare 1 220 0 0 0 0,00 0
503012 Tekniker, drift 1 194 0 0 0 0,00 0
521013 Hantverkare 1 224 0 0 0 0,00 0
521015 Vaktmästare 3 204 0 0 0 0,00 0
521018 Park-/trädgårdsarbete 37 202 0 0 0 0,00 0
651010 Lokalvårdare/städare 1 210 0 0 0 0,00 0

303 Badanläggningar 104510 Ledning, kultur, turism och fritid 6 331 0 0 0 0,00 0
152010 Administratör, övergripande verksamhet 1 289 0 0 0 0,00 0
152016 Administratör, skola/fritid 1 244 0 0 0 0,00 0
152090 Administratör, annan 1 236 0 0 0 0,00 0
301011 Fysioterapeut 1 261 0 0 0 0,00 0
301012 Arbetsterapibiträde 1 212 0 0 0 0,00 0
301013 Fysioterapibiträde 1 219 0 0 0 0,00 0
301021 Friskvårdsarbete 4 211 0 0 0 0,00 0
452013 Badmästare 11 210 0 0 0 0,00 0
452014 Badpersonal 17 194 0 0 0 0,00 0
503012 Tekniker, drift 3 247 0 0 0 0,00 0
601010 Kock 1 210 0 0 0 0,00 0
601012 Måltidspersonal 1 177 0 0 0 0,00 0

40 Fritidsnämnd Summa 180 231 0 0 0 0,00 0

45 Kulturnämnd 30 Kulturverksamhet 100 Administration/ledni 104510 Ledning, kultur, turism och fritid 3 499 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 2 393 0 0 0 0,00 0

305 Biblioteksverksamhet 104510 Ledning, kultur, turism och fritid 5 351 0 0 0 0,00 0
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering 1 317 0 0 0 0,00 0
151013 Handläggare, information 1 275 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 1 345 0 0 0 0,00 0
152011 Administratör, ekonomi 1 236 0 0 0 0,00 0
152013 Administratör, information 3 256 0 0 0 0,00 0
402090 Lärar-, förskollärararbete, annat 1 283 0 0 0 0,00 0
451012 Kulturarbete 1 252 0 0 0 0,00 0
451015 Bibliotekarie 61 252 0 0 0 0,00 0
451016 Biblioteksassistent 22 214 0 0 0 0,00 0
521014 Fordonsförare 2 218 0 0 0 0,00 0

306 Verksamhetsservice 151090 Handläggare, annan 2 254 0 0 0 0,00 0
152011 Administratör, ekonomi 2 229 0 0 0 0,00 0
301090 Rehabiliterings- och förebyggande arbete, annat 1 202 0 0 0 0,00 0



451015 Bibliotekarie 1 278 0 0 0 0,00 0
451090 Kulturarbete, annat 2 254 0 0 0 0,00 0
521015 Vaktmästare 5 211 0 0 0 0,00 0

307 Programverksamhet 104510 Ledning, kultur, turism och fritid 1 362 0 0 0 0,00 0
151013 Handläggare, information 1 259 0 0 0 0,00 0
151090 Handläggare, annan 6 268 0 0 0 0,00 0
401013 Lärare gymnasium, yrkesämnen 1 260 0 0 0 0,00 0
451011 Lärare, kulturskola 5 239 0 0 0 0,00 0
451012 Kulturarbete 4 257 0 0 0 0,00 0
451016 Biblioteksassistent 1 221 0 0 0 0,00 0
451090 Kulturarbete, annat 7 247 0 0 0 0,00 0
521013 Hantverkare 1 185 0 0 0 0,00 0

308 Museiverksamhet 109090 Ledning, annan 1 427 0 0 0 0,00 0
151012 Handläggare, personal/löner 1 294 0 0 0 0,00 0
151013 Handläggare, information 1 276 0 0 0 0,00 0
152017 Receptionist, telefonist 4 208 0 0 0 0,00 0
401013 Lärare gymnasium, yrkesämnen 1 280 0 0 0 0,00 0
451012 Kulturarbete 1 280 0 0 0 0,00 0
451014 Museiarbete 1 273 0 0 0 0,00 0
451090 Kulturarbete, annat 1 269 0 0 0 0,00 0
503013 Tekniker, allmänteknisk 2 263 0 0 0 0,00 0

45 Kulturnämnd Summa 157 257 0 0 0 0,00 0
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Veronica Kerr (KD), äldrenämnden 
Elmer Eriksson (M), för- och grundskolenämnden 
 
Övriga 
Ann-Margrethe Iseklint (§ 22-29) 
Maria Falck (§ 22-29) 
Kjell Thelberg (§ 23) 
Per Höglund (§ 24)  
Linda Gustafsson (§ 25) 
Margareta Green Palo (§ 25-29) 
Tordleif Hansson (§ 22-29) 
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§ 28 

Motion 3/2017 – Ge möjlighet för alla anställda inom 
Umeå kommun att träna på arbetstid   

Beslut 
Umeå kommuns folkhälsoråd beslutar 
att lägga tjänsteskrivelsen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har i motion 3/2017 föreslagit att alla anställda inom Umeå 
kommun ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Kommunfullmäktige 
beslutade 2017-04-24 att återremittera ärendet. 
 
Folkhälsorådet beslutade vid sitt förra sammanträde att avge ett yttrande 
på motionen. 
 
Folkhälsorådet har tagit del av tjänsteskrivelsen och beslutar att lägga den 
till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar  

Beredningsansvariga 
Ann-Margrethe Iseklint  
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§ 4 
Diarienr: KS-2018/00091 

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda 
inom Umeå kommun att träna på arbetstid 

Beslut 
Jämställdhetsutskottet beslutar  
 
att godkänna förslag till yttrande  
 
Reservation 
Tina Myhrberg (M) 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna yrkar i motion 3/2017: Att Umeå kommun möjliggör för alla 
anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av 
friskvårdstimmen.  
Samtliga nämnder samt folkhälsorådet har lämnat yttrande och besvarat 
frågor om hur respektive nämnd ser på möjligheter att införa en 
friskvårdstimme, om vikarier skulle behövas, vilka förutsättningar som 
skulle behöva vara uppfyllda för att en friskvårdstimme ska kunna införas 
samt övriga synpunkter. Samtliga nämnder lyfter merkostnader för hela 
eller delar av sin verksamhet både i form av vikariekostnader och i 
produktionsbortfall. Äldrenämnden lyfter i sitt yttrande att ett ev. 
införande av en friskvårdstimme är en jämställdhetsfråga, något som 
utskottet håller med om då kvinnor i högre utsträckning arbetar inom 
vård, skola och omsorg med en stor del schemalagt och brukar – eller 
elevnära arbete och således får svårare att nyttja friskvårdstimmen.  
Den rapport som Umeå kommun genom personalfunktionen beställt av 
företagshälsovården kring forskningsläget angående friskvård/fysisk 
aktivitet på arbetstid sammanfattas med att ”träning på arbetstid är 
lönsamt för individen, samhället och för företagen. 
Sjukskrivningskostnaderna minskar, de anställda mår bättre, mindre 
smärta och produktiviteten ökar” Jämställdhetsutskottet ställer sig 
frågande till personalutskottets begäran till nämnderna att redogöra för 
kostnader för produktionsbortfall (i verksamheters som ej har 
vikariebehov vid friskvårdstimme) då företagshälsovården i sin rapport 
menar att produktionen ökar om friskvårdstimme införs. Samtidigt finns 
det inte samstämmig forskning som säger att erbjudande av 
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friskvårdstimme leder till direkta lägre sjuktal. Det kan också vara svårt att 
mäta effekterna av ett införande. Att införa en friskvårdstimme som får 
tas ut av medarbetare när verksamheten tillåter skulle heller inte vara lika 
för alla. Ett eventuellt införande skulle vara beroende på vilka möjligheter 
som finns i verksamheten och hur erbjudandet utformas, exempelvis 
möjligheter att ta ut den i anslutning till schemalagd verksamhet.   
Jämställdhetsutskottet anser att sjukfrånvaro bör ses som ett i hög 
utsträckning könat problem och där lösningar måste fokuseras på 
strukturförändring. Inom samtliga verksamhetsområden på Umeå 
kommun har kvinnor högre sjuktal än män och sjuktalen för kvinnor ligger 
även högre inom ex. samhällsbyggnad än inom utbildning (2017) 
Sjukfrånvaron uppgick 2017 till 7,8 procent för kvinnor och 4,6 procent 
för män. 2017 hade område samhällsbyggnad högre sjukskrivningstal 
bland kvinnor är område utbildning. Jämställdhetsutskottet anser inte att 
det är fruktbart att ställa verksamheter och i förlängningen grupper mot 
varandra. Ingenting i det skapar en attraktiv arbetsplats där människor är 
måna om varandra och vill bidra till arbetsplatsens välbefinnande. 
Riskgrupper för sjukskrivningar på grund av stress är kvinnor inom 
offentlig sektor ”mitt i livet” med höga prestationskrav. Den gruppen 
återfinns inom samtliga Umeå kommuns verksamhetsområden och inte 
uteslutande inom vård, omsorg och skola. Sofia Elwér visar i sin 
avhandling Gender equality and health experiences: Workplace 
patterns in Northern Sweden (Umeå universitet, 2013)  att 
individuella/relationella strategier för att motverka ohälsa är sårbara och 
att ett strategiskt arbete bör fokusera på arbetets organisering och 
hälsosamma arbetsplatser. Lisa Harrysson visar i sin avhandling:“An equal 
share, that’s my medicine”. Work, gender relations and mental illness in 
a Swedish context (Umeå universitet, 2013) på kopplingen mellan betalt 
och obetalt arbete och kopplingen till psykisk ohälsa och pekar på hur 
ojämställdhet i parrelationer har samband med psykiska besvär i form 
av oro, ängslan och ångest hos både kvinnor och män. 
Jämställdhetsutskottet vill särskilt betona vikten av strukturella och inte 
individuella satsningar för att minska sjukfrånvaron och att resurser bör 
sättas in där de gör mest nytta. Det kan handla om att synliggöra och 
åtgärda för hög arbetsbelastning, säkerställa eget inflytande över arbete, 
ett hållbart införande av heltidstjänster etc. Individuella lösningar på 
strukturella problem är sårbara och lägger ansvaret på den enskilde 
medarbetaren istället för att arbetsgivaren bedriver ett aktivt 
hälsofrämjande genusmedvetet arbete för att synliggöra och motverka 
ohälsa.  

 

Beslutsunderlag 
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Motion 3/2017 

Beredningsansvariga 
Linda Gustafsson 

Jämställdhetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Emma Vigren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsen 
Tina Myhrberg (M) yrkar avslag på tjänsteskrivelsen med följande 
motivering: 
”Införandet av en friskvårdstimme bidrar till ett ökat psykiskt och fysiskt 
välbefinnande. Friskvårdstimmen ska förläggas där det passar in i den 
ordinarie verksamheten. Det handlar inte om att ställa grupper mot 
varandra, det handlar om att vara en god hälsofrämjande arbetsgivare 
som värnar alla sina medarbetare. Att det inom vissa verksamheter är 
svårare att genomföra än på andra ställen bör inte vara ett skäl att avstå. 
Tvärtom borde det vara en utmaning och något man ska inspireras och 
fokusera på att lösa” 
Saasha Metsärantala (FI) – yrkar om följande tillägg till yttrandet: 
Samtidigt som information ges till anställda om införandet av 
friskvårdstimmen bör information ges för att normkritiskt motverka 
traditionella genuskodade tränings-mönster. 

Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden 
finner att utskottet beslutar avge yttrande enligt tjänsteskrivelsen. 
 
Ordföranden ställer avslag mot bifall till Saasha Metsärantalas yrkande. 
Ordföranden finner att utskottet avslår yrkandet 
 
Reservation  
Tina Myhrberg reserverar sig till förmån för eget yrkande 

Beslutet ska skickas till 
Birgitta Forsberg, personalfunktionen 
 
   
 
 
 



 

 

Folkhälsorådet Umeå (FHR) har följande synpunkter angående förslaget om 
friskvårdstimme för alla anställda i Umeå kommun. 

Umeå kommun har beslutat i fullmäktige att sträva efter "Sveriges bästa folkhälsa 2020”.  

Det övergripande målet innebär bl.a. att Umeå kommun ska arbeta med ständiga 
förbättringar inom arbetsmiljöfrågor, minska sjukskrivningar, ökad sysselsättningsgrad, 
främja den psykiska och fysiska hälsan, uppmuntra till kompetenshöjning, samt sätta upp 
tydliga resultatmått angående de inre och yttre kvalitetsmålen för att främja hälsa och vara 
en attraktiv arbetsgivare.  

Folkhälsorådet i Umeå stödjer därför en medvetenhet kring friskvårdsfrågor för alla anställda 
och föreslår att begreppet inkluderar insatser till ökat användande av friskvårdsbidraget. 
Vidare att förslaget stärker verksamheternas satsningar på arbetsmiljö/friskvårdssatsningar 
genom större samarbete och kunskapshöjning med kommunens hälsocoacher och 
hälsoinspiratörer. Friskvårdssatsningen/arbetsmiljöförbättringarna ska kunna genomföras i 
alla kommunens verksamheter. 

Umeå kommun ställde sig under våren 2017 bakom det andra delbetänkandet som 
kommissionen för en jämlik hälsa1 arbetat fram-  För en god och jämlik hälsa – En utveckling 
av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). I juni 2017 kom ett slutbetänkande av 
detta förslag - Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete 
för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47). I slutbetänkandet görs en samlad bedömning av 
vilka steg som krävs för att ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik hälsa ska 
kunna fortsätta. 
 
Ur sammanfattningen på sid 17 i slutbetänkandet står. 
Citat- "Hur samhället ska utvecklas och om ojämlikhet i hälsa ska prioriteras är förstås ytterst 
politiska frågor. Här finns en grundläggande politisk enighet kring vikten av god och jämlik 
hälsa men skillnader i vilka medel som betonas, och kanske främst då i vilken utsträckning 
det är individens egna hälsoval som ska stödjas eller om det är de mer grundläggande 
förutsättningarna för hälsa som ska prioriteras. Vår uppfattning är att denna åtskillnad är 
förlegad och måste överkommas om vi ska kunna röra oss mot en mer jämlik hälsa". 

Folkhälsorådets beaktande är att detta slutbetänkande och innebörden i perspektivet kring 
en jämlik hälsa, bör prägla debatten angående friskvård i Umeå kommun. 

Folkhälsorådet Umeå 2017-09-01   

                                                           
1 Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta 
en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att 
lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

Forskningsläget angående friskvård/fysisk aktivitet 
på arbetstid  

 

 

Beställare: Patrik Carlsson genom Karin Öberg Hälsoutvecklare, Leg arbetsterapeut 
Personalfunktionen, Arbetsmiljö & Hälsa Umeå kommun 
 

Uppdrag: Forskningsläget angående friskvård/fysisk aktivitet på arbetstid  
 

Datum: 2017-03-22 

Elisabet Brännström 
Leg fysioterapeut, ergonom 
Feelgood företagshälsa  
Slöjdgatan 2. 903 25 Umeå 
Tel 090 176393, 070 619 88 61 
elisabet.brannstrom@feelgood.se 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund gällande effekten av fysisk aktivitet allmänt: 
Det finns gott vetenskapligt stöd för att regelbunden fysisk aktivitet och träning är 
relaterat till minskad risk för ett stort antal sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, 
diabetes och cancer samt för tidig död. Den fysiska aktiviteten har även påvisats ha 
mycket god effekt på stress, minne och koncentration, lika bra eller bättre än både KBT 
och läkemedel. 
God konditionsnivå och muskulär styrka ger extra marginal vad gäller individens fysiska 
kapacitet i relation till de fysiska belastningar som arbetet innebär. Fysisk kapacitet i 
form av konditionsnivå och muskelstyrka kan till viss del påverkas av motionsvanor och 
fysisk träning, men påverkas också av andra faktorer såsom ålder, kön och kropps-
byggnad. En väg att bibehålla eller förbättra den fysiska kapaciteten hos enskilda 
arbetstagare kan vara att erbjuda träning på arbetstid.  
  
Vetenskapliga studier inom området Fysisk aktivitet under arbetstid 
 
● I en översiktsartikel med 26 studier fann man stark evidens för god effekt av 
träningsprogram utförda på arbetstid mot nack- och ryggsmärta för flera olika 
yrkesgrupper. Flertalet studier visar på ett samband där fysisk aktivitet och träning 
minskar förekomst respektive uppkomst av belastningsbesvär från rörelseorganen.  
 
● I en studie där 200 anställda inom Folktandvården i Stockholm läns landsting fick de 
anställda träna på arbetstid 2,5 timmar i veckan. Man hade två kontroll kliniker där man 
arbetade på som vanligt. Resultatet blev att i träningsgruppen minskade smärta i nacke 
och axlar även blodsockernivåerna sjönk hos deltagarna. Under det år undersökningen 
pågick sjönk sjukfrånvarokostnaderna i träningsgruppen med 21 procent.  
De som fick träna på arbetstid var alltså mindre sjukskrivna och verkade må bättre 
samtidigt som kostnaderna sjönk för arbetsgivaren när sjukfrånvaron minskade och de 
anställda utförde lika mycket arbete som innan. 
 
● Ett annat exempel är Lidingö kommun som gjorde ett försök med obligatorisk träning 
en timme i veckan för ett sjuttiotal kommunalt anställda inom äldreomsorgen och 
därmed minskade sjukfrånvaron med 30 procent, de flesta anställde ville dessutom ha 
kvar träningen. Den vetenskapliga studien tyder på att träningen inte medförde att de 
anställda blev mer stressade på jobbet  som man kanske skulle kunna tro. Deltagarna i 
träningsgruppen upplevde inte ökade krav under den tid studien pågick eller att arbetet 
blev stressigare för att de ägnade en del av arbetstiden åt träning. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Forskning från Odense universitet i Danmark visar att träning på arbetstid lönar sig 
för både medarbetaren och verksamheten. Undersökningen visar effekten av träning på 
arbetstid bland 400 kontorsanställda i offentlig och privat sektor. I två år tränade hälften 
av de anställda en timme varje vecka tillsammans med idrottsstudenter från 
universitetet. Efter ett år hade bland annat kondition och blodtryck förbättrats betydligt. 
Samtidigt hade korttidssjukfrånvaron minskat med 56 procent och produktiviteten ökat 
med 10 procent. Bland jämförelsegruppen som inte tränade på arbetstid fanns inga 
mätbara förändringar. Även för verksamheten i sig finns positiva effekter. De kostnader 
som träning på arbetstid förknippas med, vägs upp av förbättringarna i 
korttidssjukfrånvaro och produktivitet. 
 
● En dansk-svensk forskningsstudie visar att fysisk aktivitet på arbetstid förbättrar inte 
bara hälsan utan kan också förbättra relationerna mellan kollegor i en arbetsgrupp. 
Resultaten bygger på en studie av 200 kvinnor anställda på tre olika sjukhus i Danmark. 
Kvinnorna delades in i två grupper där den ena gruppen fick träna tillsammans med 
kollegor på arbetstid och den andra gruppen fick ett träningsprogram att följa på 
fritiden. Samtliga deltagare fick svara på frågor om sociala relationer när 
undersökningen satte i gång samt efter tio veckors träning. De som tränat tillsammans 
på arbetstid upplevde att det gick lättare att samarbeta och att de sociala relationerna på 
jobbet blev bättre. Någon sådan effekt fanns inte i den grupp som tränat själva på 
fritiden. 
 
Sammanfattning 
Utifrån dessa studier är träning på arbetstid lönsamt för individen, samhället och för  
företagen. Sjukskrivningskostnaderna minskar, de anställda mår bättre, mindre smärta 
och produktiviteten ökar. 
 
 
 
Källor:  
HMSmagasinet.no 
Vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Public Health. 
Vetenskapliga tidsskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine 
Fysisk aktivitet och träning – möjlig prevention av arbetsrelaterade belastningsbesvär, 
Kunskapssammanställning 2015:11 Arbetsmiljöverket 
Läkartidningen 
Hjärnstark, Anders Hansen 
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Sveriges psykologförbund 

 

Vi anser att det är positivt med en friskvårdstimme och ser det som förebyggande och 
hälsofrämjande, särskilt i vårt inomhusarbete med psykiskt belastande uppgifter. Vår yrkesgrupp är 
riskgrupp vg utbrändhet/depression och alla former av motion och frisk luft motverkar detta.  

Det är en förutsättning att möjligheten att styra när i tid den anställde väljer att ta ut sin 
friskvårdstimme finns. Detta då det från dag till dag och vecka till vecka kan se olika ut i arbetsmängd 
och var den anställde utför sitt arbete. Eftersom vi i vårt arbete som psykologer rör oss runt i hela 
kommunen. Annars skulle möjligheten att ta ut timmen vara begränsad. Vi ser inte att det skulle 
innebära något behov av utökning av personal i form av vikarie för att möjliggöra uttaget av 
friskvårdstimmen.   

Vi anser även att möjligheten till rabatterade priser på träningskort, som finns idag, kvarstår. Det 
ökar möjligheten till ett jämställt arbetsmiljöarbete ur denna aspekt. Det ger möjlighet till fler sätt för 
den anställde att ta hand om sig. Vilket i förlängningen minskar sjukskrivningar.  

 

 

Lena Svedjehed, fackligt förtroendevald i Umeå kommun för Sveriges psykologförbund 
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Tjänsteskrivelse 
2018-02-07 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00180 

Motion 8/2017 - Angiveripengar på 
utlänningslagsförbrytare 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen avslås med hänvisning till kommunledningsstabens yttrande 

Ärendebeskrivning 
I en väckt motion har Henrik Agerhäll (SD) (-) yrkat: 
att Umeå kommun avdelar 100 000 kronor per år till ett angiverisystem där 
människor som inkommer med korrekta tips om illegalas vistelseadress kan 
få 1000 kronor som symboliskt tack från kommunen. 

Yttrande 
Utförande av inre utlänningskontroll (kontroll av att en utländsk person har 
rätt att vistas i Sverige) och verkställande av Migrationsverkets beslut om 
avvisning eller utvisning, är uppgifter för polisen och därmed också en rent 
statlig angelägenhet som ligger utanför den kommunala kompetensen (2:1 
kommunallagen). 

Beslutsunderlag 
Motion 8/2017 
Kommunledningsstabens yttrande 

Beredningsansvariga 
Lennart Nilsson, kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
Henrik Agerhäll (SD) (-) 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Lennart Nilsson 
Befattning Kommunjurist 
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§ 118 
Diarienr: KS-2017/00180 

Motion 8/2017: Angiveripengar på 
utlänningslagsförbrytare 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen avslås med hänvisning till kommunledningsstabens 
yttrande 

Ärendebeskrivning 
I en väckt motion har Henrik Agerhäll (SD) (-) yrkat: 
att Umeå kommun avdelar 100 000 kronor per år till ett 
angiverisystem där människor som inkommer med korrekta tips om 
illegalas vistelseadress kan få 1000 kronor som symboliskt tack från 
kommunen. 

Yttrande 
Utförande av inre utlänningskontroll (kontroll av att en utländsk person 
har rätt att vistas i Sverige) och verkställande av Migrationsverkets beslut 
om avvisning eller utvisning, är uppgifter för polisen och därmed också en 
rent statlig angelägenhet som ligger utanför den kommunala 
kompetensen (2:1 kommunallagen). 

Beslutsunderlag 
Motion 8/2017 
Kommunledningsstabens yttrande 

Beredningsansvariga 
Lennart Nilsson, kommunjurist 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 

Beslutet ska skickas till 
Henrik Agerhäll (SD) (-) 
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Motion till Umeå kommunfullmäktige

Angiveripengar på utlänningslagsförbrytare

Ett av de största utmaningar vi har i det svenska samhället idag är hur vi ska kunna driva ut 
människor, som bryter mot utlänningslagen genom att uppehålla sig här, ur landet. Gränspolisen i 
Region Nord hade i slutet av 2016 1465 overkställda ärenden. Gränspolisen räknar vidare med att 
det totalt i Sverige kommer tillkomma närmare 50 000 utlänningslagsförbrytare de närmaste åren. 

Chefen för nationella gränspolissektionen, Patrik Engström, uttalade tidigare i februari:

"– Att leta efter någon som är försvunnen – det kräver resurser. Lämnar Migrationsverket 8 
000 ärenden till oss har vi ingen möjlighet att efterspana alla dessa människor aktivt. Vi 
måste prioritera de fall där det finns tips eller information."

Det är alltså av yttersta vikt att allmänheten hjälper till och tipsar om utlänningslagsförbrytare så att 
polisen kan genomföra sitt viktiga utvisningsarbete. För att bidra till att skapa ett mer solidariskt 
samhällsklimat där medborgare blir mer benägna att tipsa polisen om de illegalas vistelseadress 
föreslår jag att kommunen inför ett bonussystem där tips om illegalas vistelseadress belönas 
ekonomiskt. Jag föreslår att ett korrekt angivande av en illegals vistelseadress ska belönas med 
1000 kr. Jag föreslår att vi begränsar den totala summan som kan delas ut i tipspengar till 100 000 
kr per år. Den person vars tips lett fram till att flest illegala kan gripas under ett visst givet år skulle 
även kunna få ett diplom. Den exakta utformningen av angiverisystemet bör av praktiska och 
juridiska orsaker först diskuteras med polisen.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag på:

att Umeå kommun avdelar 100 000 kr per år till ett angiverisystem där människor som inkommer 
med korrekta tips om illegalas vistelseadress kan få 1000 kronor som ett symboliskt tack från 
kommunen.

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2017-02-24
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Tjänsteskrivelse 
2017-10-04 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00451 

Motion 20/2017 - Föreningsbidrag till 
landsbygdsutveckling 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motion nr 20/2017: Föreningsbidrag till landsbygdsutveckling 
besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om 
stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-05-29 väckt motion föreslår Saasha 
Metsärantala ett nytt föreningsbidrag för landsbygdsutveckling. Motionen 
har skickats till fritidsnämnden för yttrande. Enligt motionen skulle detta 
bidrag hanteras av kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott i 
samarbete med föreningsbyrån. 
 
Fritidsnämnden har lämnat följande yttrande 2017-05-30:  
En översyn av Umeå kommuns föreningsbidrag påbörjades i januari och ska 
vara färdig i slutet av juni. Därefter kommer utredningen att skickas ut på 
remiss till föreningslivet. För uppdraget har en extern utredare anlitats. 
Med hänvisning till att denna utredning pågår förslås att nu avslå denna 
motion och avvakta utredningens förslag.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-26: 
- att vi ämnar bedriva landsbygdsutveckling - i ett underifrån perspektiv 

inom den kommunala organisationen under 2018 på minst samma 
ekonomiska nivå som tidigare  

- att inte vara medfinansiärer och bedriva landsbygdsutveckling inom 
Leaderområdet URnära under 2018.  

- att kommunen är beredd att tillsammans med de andra kommunerna i 
regionen svara för insamlandet av material (kommunernas Lp och EU 
direktiv) inför kommande EU programperiod. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19, § 351 
- att för finansiering av fortsatt landsbygdsutveckling i Umeå kommun 

reservera 382 000 kr/år 2018–2020 att tas ur kommunstyrelsens 
arbetsutskotts anslag för oförutsedda behov, utvecklingsanslaget. 



  2 av 2 
 
 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00451 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-06, § 73: 
- att stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd ska kunna sökas 

löpande 
 
- att ge kommunens utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor delegation att 

ta beslut om stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd på upp 
till 20 000 kr per projekt. 

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens yttrande 2017-05-30, § 22. Bilaga. 
KSAU-protokoll 2017-09-26, . Bilaga. 
KSAU-protokoll 2017-12-19, § 351. Bilaga. 
KSAU-protokoll 2018-03-06, § 73. Bilaga. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Fritid 
Annika Myrén 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 119 
Diarienr: KS-2017/00451 

Motion 20/2017 - Föreningsbidrag till 
landsbygdsutveckling 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motion nr 20/2017: Föreningsbidrag till landsbygdsutveckling 
besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om 
stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-05-29 väckt motion föreslår Saasha 
Metsärantala ett nytt föreningsbidrag för landsbygdsutveckling. Motionen 
har skickats till fritidsnämnden för yttrande. Enligt motionen skulle detta 
bidrag hanteras av kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott i 
samarbete med föreningsbyrån. 
 
Fritidsnämnden har lämnat följande yttrande 2017-05-30:  
En översyn av Umeå kommuns föreningsbidrag påbörjades i januari och 
ska vara färdig i slutet av juni. Därefter kommer utredningen att skickas ut 
på remiss till föreningslivet. För uppdraget har en extern utredare 
anlitats. Med hänvisning till att denna utredning pågår förslås att nu avslå 
denna motion och avvakta utredningens förslag.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-26: 
- att vi ämnar bedriva landsbygdsutveckling - i ett underifrån perspektiv 

inom den kommunala organisationen under 2018 på minst samma 
ekonomiska nivå som tidigare  

- att inte vara medfinansiärer och bedriva landsbygdsutveckling inom 
Leaderområdet URnära under 2018.  

- att kommunen är beredd att tillsammans med de andra kommunerna i 
regionen svara för insamlandet av material (kommunernas Lp och EU 
direktiv) inför kommande EU programperiod. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19, § 351 
- att för finansiering av fortsatt landsbygdsutveckling i Umeå kommun 

reservera 382 000 kr/år 2018–2020 att tas ur kommunstyrelsens 
arbetsutskotts anslag för oförutsedda behov, utvecklingsanslaget. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-06, § 73: 
- att stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd ska kunna sökas 

löpande 
 
- att ge kommunens utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor delegation att 

ta beslut om stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd på upp 
till 20 000 kr per projekt. 

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens yttrande 2017-05-30, § 22. Bilaga. 
KSAU-protokoll 2017-09-26, . Bilaga. 
KSAU-protokoll 2017-12-19, § 351. Bilaga. 
KSAU-protokoll 2018-03-06, § 73. Bilaga. 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Fritid 
Annika Myrén   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Fritidsnämnden 2017-05-30 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 22 
Diarienr: FN-2017/00143 

Motion 20/2017. Föreningsbidrag till landsbygds-
utveckling 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till den pågående utredningen om förenings-
bidrag. 

Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit med förslag om ett nytt föreningsbidrag för 
landsbygdsutveckling. Motionen har skickats till fritidsnämnden för 
yttrande. Enligt motionen skulle detta bidrag hanteras av kommun-
styrelsens näringslivs- och planeringsutskott i samarbete med förenings-
byrån. 
 
En översyn av Umeå kommuns föreningsbidrag påbörjades i januari och 
ska vara färdig i slutet av juni. Därefter kommer utredningen att skickas ut 
på remiss till föreningslivet. För uppdraget har en extern utredare 
anlitats. Med hänvisning till att denna utredning pågår förslås att nu avslå 
denna motion och avvakta utredningens förslag. 

Beredningsansvariga 
Peter Hörnemalm, avd. chef 

Beslutet ska skickas till 

Umeå kommunfullmäktige 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 73 
Diarienr: KS-2017/00780 

Stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd 
– löpande ansökningar och delegation 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd ska kunna sökas 
löpande 
 
att ge kommunens utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor delegation att 
ta beslut om stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd på upp 
till 20000 kr per projekt. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2017-12-19, § 351 att 
finansiera fortsatt landsbygdsutveckling i Umeå kommun med 382 000 
kr/år 2018–2020 med medel från utvecklingsanslaget. Medlen ska 
användas till ett utvecklingsstöd för ideella föreningar på Umeå landsbygd 
och hanteras av Föreningsbyrån tillsammans med kommunens 
utvecklingsstrateg för landsbygdsfrågor och en extern landsbygdsgrupp.  
 
Det har tagits fram en beskrivning av stödet, bland annat vilka kriterier 
som ska uppfyllas för att få stöd, vilka som kan söka samt en övre 
beloppsgräns per projekt på 20 000 kr. 
 
Stöd till lokal utveckling – löpande ansökningar och delegation 
För föreningslivet är det viktigt med en snabb och smidig hantering från 
en idé till ett beslut.  Därför är det viktigt att handläggningen av 
ansökningarna är så effektiv som möjligt. För att lyckas med det föreslås 
stödet kunna sökas och beviljas löpande under året. 
 
En förutsättning för en snabb, löpande hantering är dock att 
handläggaren har delegation att ta beslut om beviljat stöd. Hos 
Föreningsbyrån har respektive handläggare delegation på upp till 50 000 
kr för löpande projektstöd. För stöd till lokal ledd utveckling skulle det 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

motsvara delegation på 20 000 kr för kommunens utvecklingsstrateg för 
landsbygdsfrågor. 
 
För närvarande pågår en utredning om kommunens stöd till det ideella 
föreningslivet. En grundtanke med denna utredning är att minska 
administrationen och skapa färre och mer enhetliga varianter av bidrag 
som är enkla att söka och enkla att administrera. Därigenom finns en 
förhoppning om att frigöra tid för mer dialog och samverkan med 
föreningslivet. Genom att stödet till lokal ledd utveckling hanteras 
löpande och med delegation passar detta bra in i den nya 
bidragsstrukturen. 
 
Alternativet till löpande ansökan med delegation är årliga bidrag eller ev. 
bidrag 2–3 ggr/år. Detta kräver inte delegation och årliga stöd passar i viss 
mån in i framtida bidragsstruktur hos Föreningsbyrån. Däremot försämras 
föreningarnas möjlighet att snabbt söka stöd kontinuerligt samtidigt som 
tiden för handläggning av ansökningar förlängs, eftersom beslut om 
beviljat stöd då krävs av KSau. Ur ett föreningsperspektiv är detta därför 
ett sämre alternativ likväl som det kräver mer administrativ arbetstid. 
 
Övrigt 
En extern landsbygdsgrupp ska agera referensgrupp till 
utvecklingsstrategen för landsbygdsfrågor i hanteringen av 
stödansökningar och ge synpunkter på förslag till beslut, detta för att 
säkra ett underifrånperspektiv i hanteringen (beskrivet i 
Samverkansmodell för landsbygdsutveckling). Den externa 
landsbygdsgruppen är utsedd av Bygderådet Umeå, en paraplyförening 
för lokala utvecklingsgrupper på Umeå landsbygd.  
 
Stöd till lokalt ledd utveckling och samverkansmodellen ska utvärderas 
årligen. 

Beslutsunderlag 
 Beslut KSAU om Finansiering av fortsatt landsbygdsutveckling i Umeå 

kommun 2018–2020 
 Beskrivning Stöd till lokal ledd utveckling på Umeå landsbygd 
 Samverkansmodell för landsbygdsutveckling  

Beredningsansvariga 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Annika Myrén 
Peter Hörnemalm 
Malin Lagervall 

Beslutet ska skickas till 
Annika Myrén, övergripande planering 
Föreningsbyrån 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 351 
Diarienr: KS-2017/00780 

Fortsatt Landsbygdsutveckling i Umeå kommun 
under 2018 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att för finansiering av fortsatt landsbygdsutveckling i Umeå kommun 
reservera 382 000 kr/år 2018–2020 att tas ur kommunstyrelsens 
arbetsutskotts anslag för oförutsedda behov, utvecklingsanslaget. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun har de senaste åren bedrivit landsbygdsutveckling inom 
Leaderområdet URnära. KSAU beslutade dock 2017-09-26 (AU§252) att 
från och med 2018 att inte längre medfinansiera URnäras verksamhet. I 
stället avser Umeå kommun att de kommande åren bedriva egen 
landsbygdsverksamhet, på samma medfinansieringsnivå som tidigare. För 
att kunna utföra detta reserveras särskilda medel 2018–2020. 
 
Umeå kommuns landsbygdsmedel riktas till ideella utvecklingsgrupper 
och lokala föreningar som kan söka medel för utvecklingsinsatser. 
Ramverk för avsatta medel är Umeå kommuns program för 
landsbygdsutveckling som för närvarande är ute på remiss och som 
förväntas godkännas av Kommunfullmäktige våren 2018. De 
utvecklingsinsatser som beviljas medel ska bidra till programmets 
utpekade teman och övergripande strategier samt till översiktsplanens 
målsättningar för hållbar landsbygdsutveckling. 
 
Inriktningen är att avsatta medel hanteras av Föreningsbyrån tillsammans 
med landsbygdsstrategen och en extern landsbygdsgrupp. De tar emot 
ansökningar från föreningar, handlägger och ger förslag till beslut.  
 
Slutgiltigt beslut för de satsningar som föreslås att beviljas tas av KSAU vid 
ett antal tillfällen per år. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2017-12-12) 
2018     4 230,5 tkr 
2019     12 355,2 tkr 
2020     20 005,0 tkr 
 

Beredningsansvariga 
Annika Myrén 
Emmy Sundin 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 252 
Diarienr: KS-2017/00780 

Fortsatt Landsbygdsutveckling i Umeå kommun 
under 2018 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att vi ämnar bedriva landsbygdsutveckling - i ett underifrån perspektiv - 
inom den kommunala organisationen under 2018 på minst samma 
ekonomiska nivå som tidigare 
 
att inte vara medfinansiärer och bedriva landsbygdsutveckling inom 
Leaderområdet URnära under 2018 
 
att kommunen är beredd att tillsammans med de andra kommunerna i 
regionen svara för insamlandet av material (kommunernas Lp och EU 
direktiv) inför kommande EU programperiod 
 
Att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun bedriver landsbygdsutveckling inom Leaderområdet 
URnära. Det finns i dagsläget 53 godkända Leaderområden i Sverige varav 
URnära ideell förening är ett. URnära är ett godkänt Leaderområde men 
har tillsammans med fyra andra områden inte beviljats medel under 
innevarande EU programperiod, utan hänvisats till att söka medel ur 
andra fonder och program. Trots otaliga ansökningar har det visat sig 
svårt att kunna erhålla projektstöd ur de program och fonder URnära är 
hänvisade till. Uppvaktningar har gjorts av Jordbruksverket utan synbart 
resultat. Undantagen är Länsstyrelsen i Västerbotten som beviljat 
projektet medel; SKUR (samverkan och kompetensutveckling inom 
Umeåregionen), samt Tillväxtverket genom projektet; Service till alla 
inom Umeåregionen.   
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Med hänvisning till den tröghet och osäkerhet som råder, avser Umeå 
kommun att inte vara medfinansiärer för år 2018. Däremot avser Umeå 
kommun att bedriva egen landsbygdsverksamhet under 2018 på minst 
samma nivå som tidigare 381 798 kronor. 
 
Umeå kommun avser att använda avsatta medel för ideella 
utvecklingsgrupper och lokala föreningarna att ansöka om för 
landsbygdsutveckling. De byaföreningar som har byautvecklingsplaner 
kan ansöka om medel för landsbygdsutveckling via Föreningsbyrån som 
tillsammans med ansvarig tjänsteman och en landsbygdsgrupp som ska 
bildas med företrädare från landsbygdsgrupperna. 
 

Beslutet ska skickas till 
Christer Lindvall 
URnära 
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Tjänsteskrivelse 
2018-02-07 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00570 

Motion 25/2017: Ingen Bostadenutförsäljning innan 
valet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen besvaras med hänvisning till kommunledningsstabens 
yttrande 
 
Ärendebeskrivning 
I en väckt motion 2017-06-10 har Henrik Agerhäll (SD) (-) yrkat: 
att ingen utförsäljning av hela eller delar av AB Bostadens 
fastighetsbestånd får ske före kommunalvalet 2018. 
att uppmuntra alla partiet som vill sälja ut delar av AB Bostadens bestånd 
under mandatperioden 2018–2022 att tydligt deklarera denna avsikt inför 
valet 2018. 
att ingen annan instans än kommunfullmäktige får fatta beslut om 
utförsäljning av hela eller delar av AB Bostadens fastighetsbestånd. 
 
Yttrande 
Ett ärende om försäljning av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd har 
sedan motionen väckts behandlats av kommunfullmäktige, vid 2 tillfällen 
2017-06-19 och 2017-10-30, Eventuella framtida försäljningar hanteras i 
den ordning som krävs för att uppfylla kommunallagens krav avseende vad 
som kan beslutas av ifrågavarande kommunala bolag, respektive vad som 
ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion 25/2017 
Kommunledningsstabens yttrande 
 
Beredningsansvariga 
Lennart Nilsson, kommunledningsstaben 

Beslutet ska skickas till 
Henrik Agerhäll (SD) (-) 
   



  2 av 2 
 
 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00570 
 
 
 
 
Förnamn, Efternamn Lennart Nilsson 
Befattning Kommunjurist 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 120 
Diarienr: KS-2017/00570 

Motion 25/2017: Ingen Bostadenutförsäljning 
innan valet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen besvaras med hänvisning till kommunledningsstabens 
yttrande 
 
Ärendebeskrivning 
I en väckt motion 2017-06-10 har Henrik Agerhäll (SD) (-) yrkat: 
- att ingen utförsäljning av hela eller delar av AB Bostadens 

fastighetsbestånd får ske före kommunalvalet 2018. 
- att uppmuntra alla partiet som vill sälja ut delar av AB Bostadens 

bestånd under mandatperioden 2018–2022 att tydligt deklarera 
denna avsikt inför valet 2018. 

- att ingen annan instans än kommunfullmäktige får fatta beslut om 
utförsäljning av hela eller delar av AB Bostadens fastighetsbestånd. 

 
Yttrande 
Ett ärende om försäljning av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd har 
sedan motionen väckts behandlats av kommunfullmäktige, vid 2 tillfällen 
2017-06-19 och 2017-10-30, Eventuella framtida försäljningar hanteras i 
den ordning som krävs för att uppfylla kommunallagens krav avseende 
vad som kan beslutas av ifrågavarande kommunala bolag, respektive vad 
som ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion 25/2017 
Kommunledningsstabens yttrande 
 
Beredningsansvariga 
Lennart Nilsson, kommunledningsstaben 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 

Beslutet ska skickas till 
Henrik Agerhäll (SD) (-) 
   
 
 
 
 
 



Motion till Umeå kommunfullmäktige 
Ingen Bostadenutförsäljning innan valet
Det ryktas att Socialdemokraterna planerar svika vad man sa inför valet 2014 och inom kort verka 
för en utförsäljning av en substantiell andel av AB Bostadens fastighetsbestånd.

Jag antar att syftet med detta är att frigöra kapital för att bygga bostäder så att ännu fler lögnare från 
tredje världen ska ha möjlighet att komma hit, bo gratis, leva på bidrag och skaffa många barn.

Det här är en såpass stor fråga att den bör hanteras på det sättet att alla partier som kandiderar till 
Umeå kommunfullmäktige inför val deklarerar sin ståndpunkt i frågan. Detta för att väljarna då kan 
fatta ett informerat beslut om vilket parti de vill rösta på.

Fattas beslut om bostadsutförsäljning utan att väljarna har haft möjlighet att säga sitt så respekteras 
inte systemet med representativ demokrati.

Hade Socialdemokraterna varit tydliga med att man ville sälja ut inför valet 2014 så hade väljare 
kunnat rösta på något parti som inte ville ha utförsäljning, som Rättvisepartiet, 
Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag på att kommunfullmäktige beslutar:
att ingen utförsäljning av hela eller delar av AB Bostadens fastighetsbestånd får ske före 
kommunalvalet 2018.
att uppmuntra alla partiet som vill sälja ut delar av AB Bostadens bestånd under mandatperioden 
2018-2022 att tydligt deklarera denna avsikt inför valet 2018.
att ingen annan instans än kommunfullmäktige får fatta beslut om utförsäljning av hela eller delar 
av AB Bostadens fastighetsbestånd.

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2017-06-10
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Tjänsteskrivelse 
2017-12-05 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00716 

Motion 34/2017 - Gästhamnar i hela Umeåregionen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad i enlighet med fritidsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-09-25 väckt motion föreslår Peder 
Westerberg (L) att Umeå kommun i samarbete med grannkommunerna 
längs kusten, ska anlägga minst tre regionala gästhamnar, varav en i 
centrala Umeå. 
 
Fritidsnämnden beslutar 2017-11-21 att avdela resurser för att vara 
delaktiga i en förstudie i frågan om gästhamn i Umeå och därmed anse 
motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens protokoll 2017-11-21, § 44 

Beredningsansvariga 
 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden. 
Motionären.   
 
 
Jonas Jonsson Click here to enter text. 
stadsdirektör Click here to enter text. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 105 
Diarienr: KS-2017/00716 

Motion 34/2017: Gästhamnar i hela Umeåregionen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motion 34/2017: Gästhamnar i hela Umeåregionen besvarad i 
enlighet med fritidsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-09-25 väckt motion föreslår Peder 
Westerberg (L) att Umeå kommun i samarbete med grannkommunerna 
längs kusten, ska anlägga minst tre regionala gästhamnar, varav en i 
centrala Umeå. 
 
Fritidsnämnden beslutar 2017-11-21 att avdela resurser för att vara 
delaktiga i en förstudie i frågan om gästhamn i Umeå och därmed anse 
motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens protokoll 2017-11-21, § 44 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till tjänsteskrivelsen mot Westerbergs yrkande om bifall till 
motionen. Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet bifaller 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden och motionären.   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Fritidsnämnden 2017-11-21 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 44 
Diarienr: FN-2017/00210 

Motion 34/2017 - Gästhamnar i hela 
Umeåregionen 
 
Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avdela resurser för att vara delaktiga i en förstudie i frågan om  
      gästhamn i Umeå och därmed anse motionen besvarad 
 
Ärendebeskrivning 
Inkommen motion om gästhamnar i hela Umeåregionen. 
 
Beredningsansvariga 
Thomas Savilahti 
 
Beslutet ska skickas till 
Kerstin Magnusson, registrator  
Kommunledningsstab 
 
   
 
 
 
 
 



MOTION

Gästhamnar i hela Umeåregionen 
Sverige är ett av världens mest båttäta länder och fritidsbåtar har blivit en stor svensk industri. 
Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet och Umeåbor är inget undantag 
och Umeå är ett populärt besöksmål. Tyvärr har Västerbotten en dålig placering när det gäller 
gästnätter i hamnar. Till en del kan detta bero på vår begränsade skärgård men det är knappast den 
enda förklaringen. Den uteblivna satsningen på gästhamnar är även den starkt bidragande till den 
dåliga placeringen. 

Undertecknad har besökt flertalet gästhamnar och kan konstatera att situationen för Umeå gällande 
detta område är ytterst beklaglig. Detta gäller hela Umeåregionens kustremsa, där vi också vet att 
intresset är stort bland näringsidkare att ta emot besökare i en hamn. Därför skulle en gästhamnar 
med god standard, på strategiska platser, skapa goda förutsättningar för en betydande ökning av 
antalet gästnätter och sålunda vara mycket positivt för såväl båtlivet som möjligheter att utvecklas 
som turistregion. Det skulle också innebära ett lyft för handeln och båtfolket.  

Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar: 
att Umeå kommun i samarbete med grannkommunerna längs kusten, ska anlägga minst 

tre regionala gästhamnar, varav en i centrala Umeå.  

Umeå den 30 augusti 2017 

Peder Westerberg 
Liberalerna 



  1 av 2 

Tjänsteskrivelse 
2018-01-03 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00807 

Motion 38/2017 - Seniorrabatt inom 
kollektivtrafiken 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motion 38/2017 - Seniorrabatt inom kollektivtrafiken besvarad 
utifrån Umeå Kommunföretags yttrande inklusive kostnadsbedömning för 
införande av Hundringen i Umeå kommun med utgångspunkt från att icke 
frångå den åldersrelaterade taxa som finns idag. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-10-30 väckt motion yrkar Petter Nilsson 
(SD): 
 
att Umeå kommun utreder kostnader för införande av seniorkortet 
Hundringen utifrån varierade giltighetstider, heldagar alternativt vid 
lågtrafik  
 
att Umeå kommun utreder kostnader för införande av seniorkortet 
Hundringen till Ålderspensionärer samt personer som uppbär 100 % sjuk- 
eller aktivitetsersättning. 
 
Äldrenämnden har yttrat sig och föreslår att motionen avslås. 
 
Umeå Kommunföretag (UKF) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anse motionen besvarad utifrån sitt yttrande inklusive kostnadsbedömning 
för införande av Hundringen i Umeå kommun med utgångspunkt från att 
icke frångå den åldersrelaterade taxa som finns idag. 

Beslutsunderlag 
Umeå kommunföretags protokoll inklusive yttrande och 
kostnadsbedömning 2018-02-07. 
Äldrenämndens protokoll 2017-12-21. 
Äldrenämndens yttrande 2017-12-21. 
Motionen. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00807 
 
 
Beslutet ska skickas till 
UKF, äldrenämnden och motionären  
   
 
 
Jonas Jonsson Click here to enter text. 
stadsdirektör Click here to enter text. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 106 
Diarienr: KS-2017/00807 

Motion 38/2017: Seniorrabatt inom 
kollektivtrafiken 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motion 38/2017: Seniorrabatt inom kollektivtrafiken besvarad 
utifrån Umeå Kommunföretags yttrande inklusive kostnadsbedömning för 
införande av Hundringen i Umeå kommun med utgångspunkt från att icke 
frångå den åldersrelaterade taxa som finns idag. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-10-30 väckt motion yrkar Petter Nilsson 
(SD): 
 
att Umeå kommun utreder kostnader för införande av seniorkortet 
Hundringen utifrån varierade giltighetstider, heldagar alternativt vid 
lågtrafik  
 
att Umeå kommun utreder kostnader för införande av seniorkortet 
Hundringen till Ålderspensionärer samt personer som uppbär 100 % sjuk- 
eller aktivitetsersättning. 
 
Äldrenämnden har yttrat sig och föreslår att motionen avslås. 
 
Umeå Kommunföretag (UKF) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anse motionen besvarad utifrån sitt yttrande inklusive 
kostnadsbedömning för införande av Hundringen i Umeå kommun med 
utgångspunkt från att icke frångå den åldersrelaterade taxa som finns 
idag. 

Beslutsunderlag 
Umeå kommunföretags protokoll inklusive yttrande och 
kostnadsbedömning 2018-02-07. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Äldrenämndens protokoll 2017-12-21. 
Äldrenämndens yttrande 2017-12-21. 
Motionen. 
 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 

Beslutet ska skickas till 
UKF, äldrenämnden och motionären  
   
 
 
 
 
 



     2018-02-07 

 

Seniorrabatt inom kollektivtrafiken 

 

UKF:s styrelse beslutar: 

Att anse motionen besvarad. 

Att till Kommunfullmäktige avge framarbetat yttrande inkluderad redovisad 
kostnadsbedömning för införande av Hundringen i Umeå kommun med utgångspunkt från 
att icke frångå den åldersrelaterade taxa som finns idag. 

 

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har i en motion till Umeå kommunfullmäktige yrkat att Umeå kommun 
beslutar: 

Att Umeå kommun utreder kostnader för införande av seniorkortet Hundringen utifrån 
varierade giltighetstider, helgdagar alternativt vid lågtrafik. 

Att Umeå kommun utreder kostnader för införandet av seniorkortet Hundringen till 
ålderspensionärer samt personer som uppbär 100 % sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Ett eventuellt införande skall gälla i hela Umeå kommun i syfte att underlätta för 
pensionärer eller andra med låga inkomster som sjuk- och aktivitetsersättning att i högre 
utsträckning delta i olika typer av aktiviteter. 

Nuvarande taxestruktur i Västerbottens län innebär att seniorer redan idag har en särskild 
rabatt på ca 25 % jämfört med vuxna resenärer.  

Taxan i Västerbottens län är åldersrelaterad vilket betyder att ingen hänsyn tas till 
socioekonomiska förutsättningar att betala sina bussbiljetter. Exempelvis kan det vara svårt 
att värdera vem som är i större behov av ett lågt biljettpris, den som är förtidspensionerad, 
arbetslös eller den som erhåller försörjningsstöd. Detta gör att taxan i kollektivtrafiken även 
framöver bör baseras på åldern och inte andra svårvärderade aspekter som gör att vi inte 
hanterar alla medborgare på ett likvärdigt sätt. 

Hundringen i Västernorrland är ett busskort för pensionärer som innebär ett obegränsat 
resande i hela Sundsvalls kommun. I Sundsvalls kommun ersätter kommunen skillnaden 
mellan ordinarie pris och Hundringen vilket innebär en årlig kostnad för Sundsvalls kommun 
på ca 4,75 Mkr. Det förmånliga priset på Hundringen har inneburit att förmånen missbrukats 
och kort sålts till andra resenärer. Med fler kontroller har detta fusk enligt uppgift minskat.  

Nuvarande biljettmaskinssystem i Västerbottens län kan konfigureras (ställas in) så att resor 
endast kan göras under samma tidsintervall under hela veckan. Exempelvis mellan 09 och 13 
samt efter kl 19 måndag-söndag. Det kan med andra ord inte gälla olika förutsättningar 



beroende på dagtyp – vardag, lördag eller söndag. Länstrafiken kan tillskapa ett kommunkort 
med samma giltighet som befintliga periodkort. 

Ett införande av Hundringen i enlighet med de förutsättningar som finns i Västernorrland 
bedöms skapa följande ekonomiska konsekvenser för Umeå kommun: 

 Ökat resande i Umeås lokaltrafik vilket ökar ersättningen till Transdev för det 
resandeincitament som finns i trafikavtalet. 

 Umeå kommun ersätter länstrafiken för mellanskillnaden i biljettpris för den 
regionala kollektivtrafiken eftersom det sker en ekonomisk fördelning av intäkterna 
mellan olika finansiärer, i detta fall Umeå kommun och Landstinget. 

 Minskade intäkteter i Ultra-trafiken p g a kraftigt rabatterade biljettpriser. 

Nedan görs en översiktlig kostnadsbedömning över att införa Hundringen i Umeå kommun. 

Med utgångspunkt från resandet i Västernorrland bedöms ersättningen för 
resandeincitamentet öka med ca 5 Mkr/år. 

Ersättningen till Länstrafiken för mellanskillnaden i biljettpris för den regionala 
kollektivtrafiken uppgår till ca 0,5 Mkr/år. Eftersom detta berör landstingets trafik är det 
rimligt att om Umeå kommun väljer att gå vidare i denna fråga också ges möjlighet att yttra 
sig. 

Minskade biljettintäkter i Ultra-trafiken ca 1,5 Mkr/år.  

Den bedömda kostnaden för att införa Hundringen i Umeå Kommun uppgår sammantaget 
till ca 7 Mkr/år. Skulle personer med sjuk- eller aktivitetsersättning inbegripas blir 
kostnadsökningen ca 8,5 miljoner per år. 

 

Sammanfattande bedömning: 

Taxan i Västerbottens län är åldersrelaterad. Med hänsyn till svårigheter att värdera vilka 
skäl som skall anses motivera ytterligare rabattering bör den åldersrelaterade taxan kvarstå. 
D v s ingen särskild rabattsats för personer som uppbär 100 % sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Kostnaderna för att införa Hundringen i Umeå kommun bedöms till ca 7 Mkr/år. Skulle 
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning inbegripas blir kostnadsökningen ca 8,5 
miljoner per år. Det finns för närvarande stora utmaningar i att fortsätta utveckla och 
förbättra kollektivtrafiken i Umeå kommun. Vi har målsättningen att öka resandet med 
lokaltrafiken med ca 20 % fram till år 2020. Ett förbättrat kollektivtrafiksystem förutsätter en 
vilja att öka medelstilldelningen från kommunens sida. Det finns en risk att kostnaderna för 
införandet av Hundringen i Umeå kommun gör att andra utökningsbehov får stå tillbaka, 
vilket i slutändan inte gynnar kollektivtrafikens förutsättningar att konkurrera med 
biltrafiken. Därför bör kommunen istället prioritera att vidareutveckla kollektivtrafiken i 
Umeå med fokus på högre turtäthet och fler turer istället för att prioritera en prissänkning 
för en särskild ålderskategori. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-12-21 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 122 
Diarienr: ÄN-2017/00155 

Yttrande över motion 38/2017 - Seniorrabatt inom 
kollektivtrafiken 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen i enlighet 
med yttrande 2017-10-10. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat att 
Umeå kommun utreder kostnader för införandet seniorkortet Hundringen 
till ålderspensionärer och personer som uppbär hel sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Kostnadsberäkningen ska göras utifrån varierade 
giltighetstider, heldagar alternativt vid lågtrafik. 

Arbetsutskottets beslutsordning  
Yrkanden  
Carin Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen att föreslå nämnden att 
avslå motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att arbetsutskottet godkänner Nilssons (S) yrkande om 
att avslå motionen. Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att 
tydliggöra kostnadskalkylen inför beslut i nämnd.  

Beslutsunderlag 
Yttrande 2017-10-10 
Motion 38/2017 

Beredningsansvariga 
Camilla Nilsson, utredare 
Helen Abrahamsson, chef, Enheten för stöd och utveckling 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-12-21 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 
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 2017-10-10 Dnr: ÄN-2017/00155 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
 
Umeå Kommun  Ledning och stab ÄN 
 
Postadress 901 84 Umeå Camilla Nilsson 
Besöksadress Skolgatan 31A    
Tel växel 090-16 10 00 (växel)    
 

 
 
Yttrande över motion 38/2017 - Seniorrabatt inom 
kollektivtrafiken 

Sverigedemokraterna har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat att 
Umeå kommun utreder kostnader för införande av seniorkortet 
Hundringen till ålderspensionärer och personer som uppbär hel sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Kostnadsberäkningen ska göras utifrån varierade 
giltighetstider, heldagar alternativt vid lågtrafik. 
 
Kollektivtrafiken i Sverige 
Kollektivtrafikens priser för seniorer skiljer sig mellan Sveriges kommuner. 
Beroende på var pensionärerna är bosatta får de betala alltifrån fullpris till 
att åka gratis. Villkoren för kommunernas seniorkort inom kollektivtrafiken 
skiljer sig åt både vad gäller åldersgräns, vilka tider på dygnet kortet gäller 
och om kortet endast gäller inom staden eller inom hela kommunen.  
 
En av anledningarna till att seniorkortens åldersgräns är 70 eller 75 år inom 
vissa kommuner kan vara att statistiken visar att inkomsten är betydligt 
högre de första åren efter pension än högre upp i åldrarna. I en rapport 
från SCB framkommer att allt fler väljer att arbeta efter 65 år, statistiken 
visar att 43 % av 66-åringarna hade löneinkomst år 2015. Under de första 
åren som pensionär har även de flesta högre tjänstepension än senare i 
livet och många väljer också att då ta ut sitt privata pensionssparande.  
 
Taxan i Västerbottens län är åldersrelaterad vilket betyder att ingen hänsyn 
tas till socioekonomiska förutsättningar att betala sina bussbiljetter. Inom 
Ultrabussarna gäller enhetstaxa och förköp rabatteras. Priserna inom 
Länstrafiken är kilometerbaserad. Unga vuxna (20–25 år), studenter som är 
folkbokförda i Umeå och kan uppvisa studentlegitimation samt seniorer 
(från 65 år) betalar ett lägre pris än vuxna mellan 26–64 år. I dagsläget 
kostar ett rabatterat förköpt månadskort för nämnda grupper på 
Ultrabussarna 440 kronor, det är en rabatt på 60 kronor. Inom 
Länstrafikens kostar ett periodkort mellan 485 och 865 kronor för seniorer 
och mellan 570 och 1530 kronor för personer mellan 26–64 år. 
Periodkortet gäller även på Ultrabussarna och flygbussarna. 
 
Seniorkortet Hundringen infördes i Sundsvalls kommun år 2011. Där får alla 
pensionärer åka inom hela kommunen, dygnets alla timmar för 100 kronor 
i månaden. Sundsvalls kommun ersätter skillnaden mellan ordinarie pris 
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och seniorkortet Hundringen vilket har inneburit en årlig kostnad för 
Sundsvalls kommun på ungefär 4,75 miljoner kronor/år. Det förmånliga 
priset på seniorkortet Hundringen har medfört att förmånen missbrukats 
och kort sålts vidare till andra resenärer. Med fler kontroller har detta fusk 
enligt uppgift minskat.  
 
Pensionärsorganisationerna i Umeå har i en skrivelse till de politiska 
partierna framfört önskemål om en utredning av möjligheter till och 
kostnader för införandet av seniorkortet Hundringen i Umeå kommun. 
 
Seniorkortets möjliga inverkan 
Kollektivtrafiken är viktig för att hela länet ska leva och utvecklas, och 
spelar samtidigt en central roll i arbetet med att nå de ställda klimatmålen. 
Om ett införande av seniorkortet Hundringen medför att fler seniorer 
väljer att åka kollektivt istället för att ta egen bil kan det bidra till att uppnå 
Umeå kommuns miljömål för transporter i form av minskad 
motorfordonstrafik i Umeå tätort och bättre luftkvalitet. Ett ökat 
kollektivtrafikåkande och minskat användande av personbil frigör också 
parkeringsplatser i centrum, vilket gynnar alla medborgare som färdas med 
personbil.  
 
Om seniorkortet Hundringen minskar personbilsanvändandet kan det även 
bidra till att trafiksäkerheten ökar med tanke på att statistik visar att 
betydligt fler personbilister skadas och omkommer i vägtrafiken än bland 
de som åker kollektivt. 
 
Vidare kan seniorkortet Hundringen medföra att alla pensionärer och 
personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning har råd att åka 
kollektivtrafik. Det kan leda till att ensamhet och isolering bland seniorerna 
minskar eftersom ekonomin då troligtvis inte blir ett hinder för att ta sig till 
aktiviteter, anhöriga och vänner. Social gemenskap är också en av 
hörnpelarna för ett gott åldrande som främjar folkhälsan bland äldre.  
 
Ett seniorkort kan ha större betydelse för kvinnliga än för manliga seniorer 
eftersom kvinnorna generellt sett har en lägre ekonomisk standard. Enligt 
en uträkning från SCB hade kvinnorna i åldersgruppen 65 år eller äldre en 
sammanräknad förvärvsinkomst som motsvarade 72,7 % av de manliga 
seniorernas inkomst år 2015. 
 
Det finns en risk att ett införande av seniorkortet Hundringen kommer att 
leda till att andra grupper såsom unga vuxna (20-25 år) och studenter 
kommer att efterfråga ett månadskort till samma pris med tanke på att 
även de generellt sett har en ekonomisk standard som är betydligt lägre än 
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för befolkningen som helhet. I Umeå kommun år 2015 var medelinkomsten 
för åldersgruppen 20-24 år 118 200 kronor/år medan medelinkomsten för 
åldersgruppen 65-69 år var 319 900 kronor/år. 
 
Kostnadsberäkning 
Umeå kommunföretag bedömer att ett införande av seniorkortet 
Hundringen för ålderspensionärer kan skapa följande ekonomiska 
konsekvenser för Umeå kommun:  

 Resandet i kommunens kollektivtrafik förutses öka vilket medför en 
högre ersättning till Transdev för resandeincitamentet som finns i 
trafikavtalet. Resandeincitamentet beräknas öka med ungefär 5 
miljoner kronor/år. 

 Länstrafikens och Ultrabussarnas biljettintäkteter minskar, vilket 
medför en kostnad för kommunen i form av ersättning för 
mellanskillnad i biljettpris. Ersättning för intäktsminskning för 
Länstrafiken uppskattas uppgå till cirka 0,5 miljon kronor/år och för 
Ultrabussarna ungefär 1,5 miljon kronor/år. 

 
Den sammanlagda kostnaden för Umeå kommun blir utifrån ovanstående 
kalkylering cirka 7 miljoner kronor/år. I den kostnaden ingår inte 
seniorkortet Hundringen för gruppen med aktivitets- eller sjukersättning. 
 
I Umeå kommun år 2016 fanns det 20 248 personer som var 65 år eller 
äldre och i november 2017 var antalet personer som har aktivitets- eller 
sjukersättning 3996. Med utgångspunkt från ovanstående beräkning och 
med hänsyn till antalet personer som finns i respektive grupper bedöms 
den sammanlagda kostnaden för båda grupperna bli ungefär 8,4 miljoner 
kronor/år. 

Pernilla Henriksson Camilla Nilsson 
Äldreomsorgsdirektör Utredare 



SENIORRABATT INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN
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Tjänsteskrivelse 
2018-03-01 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/01045 

Motion 48/2017: Fyll kommundelskontoren med 
verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anse motion 48/2017: Fyll kommundelskontoren med verksamhet 
besvarad i enlighet med tekniska nämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-12-18 väckt motion yrkar Mattias Larsson 
(C):  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att fylla de tre 
kommundelskontoren med kommunal verksamhet för att exempelvis 
kunna lämna externt förhyrda lokaler. 
 
att om det visar sig att det inte finns kommunala verksamheter som kan ha 
nytta av dessa kontor, att då undersöka om det finns privata företag som 
kan ha intresse av att förhyra lokaler i dessa fastigheter. 
 
Tekniska nämnden har 2018-02-22 yttrat sig och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad (se bilaga). 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens protokoll 2018-02-22, § 25. Bilaga. 
Motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
Motionären.   
 
 
Margaretha Alfredsson  
tillförordnad stadsdirektör  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 121 
Diarienr: KS-2017/01045 

Motion 48/2017: Fyll kommundelskontoren med 
verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anse motion 48/2017: Fyll kommundelskontoren med verksamhet 
besvarad i enlighet med tekniska nämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-12-18 väckt motion yrkar Mattias Larsson 
(C):  
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att fylla 

de tre kommundelskontoren med kommunal verksamhet för att 
exempelvis kunna lämna externt förhyrda lokaler. 

 
- att om det visar sig att det inte finns kommunala verksamheter som 

kan ha nytta av dessa kontor, att då undersöka om det finns privata 
företag som kan ha intresse av att förhyra lokaler i dessa fastigheter. 

 
Tekniska nämnden har 2018-02-22 yttrat sig och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad (se bilaga). 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens protokoll 2018-02-22, § 25.  
Motionen. 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden och motionären. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2018-02-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 25 
Diarienr: TN-2018/00083 

Yttrande - Motion 48/2017: Fyll 
kommundelskontoren med verksamhet 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 
 

- att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
48/2017: Fyll kommundelskontoren med verksamhet besvarat 

 
Reservation 
Fredrik Rönn (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 
 

Bakgrund 
Centerpartiet genom Mattias Larsson (C) yrkar i motion Fyll 
kommundelskontoren med verksamhet att: 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att fylla 
de tre kommundelskontoren med kommunal verksamhet för att 
exempelvis kunna lämna externt förhyrda lokaler.    

  
- Om det visar sig att det inte finns kommunala verksamheter som 

kan ha nytta av dessa kontor, att då undersöka om det finns 
privata företag som kan ha intresse av att förhyra lokaler i dessa 
fastigheter. 

Ärendebeskrivning 
2014 beslutade Umeå Kommunfullmäktige att avskaffa 
kommundelsnämnderna. En konsekvens av beslutet var ett minskat 
behov från verksamheterna av lokaler i kommundelskontoren. 
  
Fastighet har på tidigare frågor angående kommundelskontoren varit 
tydliga med att bedömningen är att dessa fastigheter har ett strategiskt 
värde och bör behållas av Umeå Kommun.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2018-02-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Arbetet med att fylla lokalerna och verka för att lämna externa 
förhyrningar pågår. I dagsläget ser det ut så här: 
 

- Hörnefors före detta kommundelskontor: 
För närvarande pågår renovering och anpassning av två plan för Umeå 
Fritids fritidsgårdsverksamhet. Fritidsgården kommer i och med detta att 
lämna icke ändamålsenliga lokaler.  

- Holmsunds före detta kommundelskontor: 
Ett lokalförslag för Umeå Kommuns och Landstingets gemensamma 
familjecentral har tagits fram, kalkylarbete pågår. Vid en flytt av 
familjecentralen, kommer den nuvarande förhyrningen att kunna sägas 
upp. 

- Sävars före detta kommundelskontor: 
Öppna förskolan flyttar in med sin verksamhet i en fjärdedel av lokalytan. 
I övrigt används ett antal kontor för Utbildning och Måltid. 
Det finns ett antal påverkansfaktorer på planeringen, som gör att 
Fastighet avvaktar ytterligare åtgärder i fastigheten. Det pågår planering 
för järnvägsdragning samt planering för utveckling av Sävar för en 
befolkningsökning. Umeå Kommun har få egna fastigheter för 
exploatering, så det är av största vikt att denna fastighet långsiktigt 
används rätt för största kommunnytta. 
 
Fastighet ser även möjligheten att kunna iordningställa ett antal 
arbetsplatser som kan vara bokningsbara för distansarbete. Det kan ge 
Umeå Kommun möjlighet att pröva om det kan finnas ett mervärde sett 
ur miljö-, tids- och verksamhetsperspektiv. 
 
På längre sikt är de kvarvarande lediga lokalerna en resurs för Umeå 
Kommun och Fastighet förordar i dagsläget inte att de hyrs ut externt. 
Extern uthyrning kan innebära inlåsningar och ekonomiska konsekvenser 
när de egna verksamheternas behov behöver prioriteras i en växande 
kommun.  
 
Förslag på mötet 
Fredrik Rönn (C) yrkar bifall till motionen. 
 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2018-02-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Ordföranden frågar om motionen kan anses besvarad och konstaterar att 
så är fallet. 

Beslutsunderlag 
Motion nr 48/2017: Fyll kommundelskontoren med verksamhet. 

Beredningsansvariga 
Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning 
Karin Isaksson, teknisk chef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



Motion till Umeå Kommunfullmäktige  
 
Fyll kommundelskontoren med verksamhet  

  
  

2014 så beslutade Umeå Kommunfullmäktige att 
avskaffa kommundelsnämnderna.  
Ett beslut som för många kanske inte spelade så stor roll, men för de som bor i 
Sävar, Holmsund/Obbola eller Hörnefors så innebar det en stor förändring i 
negativ riktning.  
Inte nog med att den nära politiken med förtroendevalda från närområdet 
försvann.   
Dessutom innebar detta att möjligheten till en nära och naturlig kontakt med 
kommunen i vardagsärenden som att ansöka om förskoleplats, äldreomsorg eller 
socialt stöd, försämrats. Därtill har många möjligheter till samarbete mellan 
kommunal verksamhet och externa parter försvårats.  
Istället för att som tidigare ha ett kommundelskontor som fylldes med personal 
som arbetade med verksamheter nära människor i kommundelen så står 
kontoren halvtomma och de som bor i kommundelarna är hänvisade till att 
vända sig till stadshuset för att fråga efter kommunal service.   
 
Samtidigt hyr kommunen alltfler externa lokaler för dyra pengar medan vi har 
fina kontorslokaler ute i kommundelarna som står oanvända.  
Visserligen kan man med dagens digitalisering utföra alltfler tjänster via nätet, 
men fortfarande så är ett fungerande kontor dit man som medborgare kan gå in 
och få hjälp eller lämna in en ansökan en viktig del av det som man 
som medborgare har rätt att begära.  
 
Om kontoret finns fysiskt nära där man bor så är det en tydlig signal om att vi i 
Umeå kommun vill försöka ge alla medborgare likvärdig service oavsett var man 
bor!  
Det vi skall ha i minne är att våra kommundelar är stora samhällen som vart och 
ett har fler invånare än flera av länets övriga kommuner. Det innebär att det inte 
saknas ärenden i närområdet att handlägga.  
 
Dessutom kan jag inte låta bli att tycka det är märkligt att det går utmärkt att 
sitta i centrala Umeå och handlägga ett bygglov i Hörnefors, men att sitta i 
Hörnefors och handlägga ett ärende någon annanstans verkar omöjligt.  
Vidare så anser vi i Centerpartiet att om Umeå kommun menar allvar med ett 
resonemang om att hela kommunen skall växa, så krävs det också kommunala 
arbetstillfällen av alla de slag i hela kommunen. Regeringen har aviserat att man 
avser att utlokalisera vissa statliga myndigheter från Stockholm ut i 
landet. Något liknande vore glädjande att se från de styrande 
Socialdemokraternas sida i Umeå.  
 
Det är rent av uselt att Umeå kommun sitter på kontorsfastigheter ute i Sävar, 
Holmsund och Hörnefors som står halvtomma och det saknas planer för vad man 
vill göra med dem, men även planer för hur man skall bidra till en positiv 
utveckling i hela kommunen.  
  
  



Jag yrkar därför att:  
   

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att fylla de tre 
kommundelskontoren med kommunal verksamhet för att exempelvis 
kunna lämna externt förhyrda lokaler.   
 

- Om det visar sig att det inte finns kommunala verksamheter som kan ha 
nytta av dessa kontor, att då undersöka om det finns privata företag som 
kan ha intresse av att förhyra lokaler i dessa fastigheter.   

 
  

Umeå 2017-12-18 
 
 
 
________________________________ 
 
 
Mattias Larsson, Centerpartiet  
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Tjänsteskrivelse 
2018-03-29 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00061 

Motion 2/2018: Snabbcykelled för godstågsvaror, - 
Saasha Metsärantala, (FI) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motion 2/2018: Snabbcykelled för godstågsvaror besvarad i 
enlighet med tekniska nämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2018-01-29 väckt motion yrkar Saasha 
Metsärantala (FI): 
 
att Umeå kommun undersöker möjligheten att bygga en snabbcykelled 
anpassad för godsfrakt till centrala staden från tåg som avlastas vid 
bangården på Västerslätt. 
 
att Umeå kommun planerar för att en snabbcykelled anpassad för 
godsfrakt till centrala staden från tåg som avlastas vid bangården på 
Västerslätt skall byggas. 
 
Yttrande 
Idag finns en huvudväg för gång- och cykeltrafik längs den statliga 
Hissjövägen (väg 363) som kan användas en stor del av vägen från 
godsbangården och in mot centrum. 
 
I det reviderade cykeltrafikprogrammet som ska fastställas under våren 
finns ett antal åtgärder som berör detta. Det föreslås bl.a. att cykelvägnätet 
i Umeå ska inventeras med avseende på utformningsstandard, till exempel 
bredd och separering på huvudvägnätet med avseende på framkomlighet 
och tillgänglighet för olika trafikantgruppers behov. En alternativ väg från 
godsbangården mot centrum är Fläktvägen på Västerslätts industriområde 
som föreslås byggas om så att det blir en cykelkoppling mellan Hissjövägen 
och Industrivägen. Detta skulle underlätta för att använda cykel som 
transportmedel till, från och inom Västerslätts industriområde. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00061 
 
 
I dagsläget är det inte aktuellt med några åtgärder särskilt kopplade till 
godstrafik på cykel. Kommunen följer dock cykelutvecklingen och skulle det 
tyda på att det skulle bli kapacitetsbrist på sträckan, då kan det i framtiden 
bli aktuellt med åtgärder i samverkan med Trafikverket som är väghållare 
för gång- och cykelvägen längs med Hissjövägen. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 
Tekniska nämndens yttrande. 

Beredningsansvariga 
 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
   
 
 
Margaretha Alfredsson  
tillförordnad stadsdirektör  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 122 
Diarienr: KS-2018/00061 

Motion 2/2018: Snabbcykelled för godstågsvaror - 
Saasha Metsärantala, (FI) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motion 2/2018: Snabbcykelled för godstågsvaror besvarad i 
enlighet med tekniska nämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2018-01-29 väckt motion yrkar Saasha 
Metsärantala (FI): 
 
- att Umeå kommun undersöker möjligheten att bygga en 

snabbcykelled anpassad för godsfrakt till centrala staden från tåg som 
avlastas vid bangården på Västerslätt. 

 
- att Umeå kommun planerar för att en snabbcykelled anpassad för 

godsfrakt till centrala staden från tåg som avlastas vid bangården på 
Västerslätt skall byggas. 

 
Yttrande 
Idag finns en huvudväg för gång- och cykeltrafik längs den statliga 
Hissjövägen (väg 363) som kan användas en stor del av vägen från 
godsbangården och in mot centrum. 
 
I det reviderade cykeltrafikprogrammet som ska fastställas under våren 
finns ett antal åtgärder som berör detta. Det föreslås bl.a. att 
cykelvägnätet i Umeå ska inventeras med avseende på 
utformningsstandard, till exempel bredd och separering på 
huvudvägnätet med avseende på framkomlighet och tillgänglighet för 
olika trafikantgruppers behov. En alternativ väg från godsbangården mot 
centrum är Fläktvägen på Västerslätts industriområde som föreslås 
byggas om så att det blir en cykelkoppling mellan Hissjövägen och 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Industrivägen. Detta skulle underlätta för att använda cykel som 
transportmedel till, från och inom Västerslätts industriområde. 
 
I dagsläget är det inte aktuellt med några åtgärder särskilt kopplade till 
godstrafik på cykel. Kommunen följer dock cykelutvecklingen och skulle 
det tyda på att det skulle bli kapacitetsbrist på sträckan, då kan det i 
framtiden bli aktuellt med åtgärder i samverkan med Trafikverket som är 
väghållare för gång- och cykelvägen längs med Hissjövägen. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 
Tekniska nämndens yttrande. 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2018-03-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 36 
Diarienr: TN-2018/00087 

Yttrande Motion 2/2018 Snabbcykelled för 
godstågsvaror 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige  
 
att anse motionen besvarad med nedanstående yttrande. 
 

Ärendebeskrivning 
Feministiskt Initiativ har i en motion till kommunfullmäktige yrkat att 
 

 Umeå kommun undersöker möjligheten att bygga en 
snabbcykelled anpassad för godsfrakt till centrala staden från tåg 
som avlastas vid bangården på Västerslätt. 

 Umeå kommun planerar för att en snabbcykelled anpassad för 
godsfrakt till centrala staden från tåg som avlastas vid bangården 
på Västerslätt skall byggas. 

 
Yttrande 
Idag finns en huvudväg för gång- och cykeltrafik längs den statliga 
Hissjövägen (väg 363) som kan användas en stor del av vägen från 
godsbangården och in mot centrum.  
I det reviderade cykeltrafikprogrammet som ska fastställas under våren 
finns ett antal åtgärder som berör detta. Det föreslås bl.a. att 
cykelvägnätet i Umeå ska inventeras med avseende på 
utformningsstandard, till exempel bredd och separering på 
huvudvägnätet med avseende på framkomlighet och tillgänglighet för 
olika trafikantgruppers behov. En alternativ väg från godsbangården mot 
centrum är Fläktvägen på Västerslätts industriområde som föreslås 
byggas om så att det blir en cykelkoppling mellan Hissjövägen och 
Industrivägen. Detta skulle underlätta för att använda cykel som 
transportmedel till, från och inom Västerslätts industriområde.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2018-03-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

I dagsläget är det inte aktuellt med några åtgärder särskilt kopplade till 
godstrafik på cykel. Kommunen följer dock cykelutvecklingen och skulle 
det tyda på att det skulle bli kapacitetsbrist på sträckan, då kan det i 
framtiden bli aktuellt med åtgärder i samverkan med Trafikverket som är 
väghållare för gång- och cykelvägen längs med Hissjövägen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2/2018 Snabbcykelled för godstågsvaror. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Eva Maaherra Lövheim, Gator och parker 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
   
 
 
 
 
 





  1 av 2 

Tjänsteskrivelse 
2018-03-19 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00261 

Redovisning av motioner 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avskriva motion 6/2017: Umeå kommun borde flagga med svenska 
flaggan på Veterandagen den 29 maj, då den numera är allmän flaggdag. 
 
att lägga bifogad redovisning av i kommunfullmäktige väckta motioner till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 §  
En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes.  
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.  
 
I arbetsordning för kommunfullmäktige i Umeå kommun har i § 30 bland 
annat bestämts att kommunstyrelsen två ggr/år till kommunfullmäktige 
redovisar de motioner vilkas beredning inte är färdig. 
 
Nedan presenteras statistik över motionernas beredning. Det återstår 39 
motioner. I skrivande stund är tio av de 39 motionerna godkända av chef 
för att gå vidare för politisk hantering. Fullständig sammanställning 
redovisas i bilaga. 
 
 År  Inkomna 

motioner  
Beslut i KF  Kvar  Återtagen  

2015  53 47 5 1 
2016  40 31 6 3 
2017  50 27 23 0 
2018 5 0 5 0 
Summa 148 105 39 4 
Procent  71 % 26 % 3 % 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00261 
 
 
Beslutsunderlag 
Aktuella motioner. Bilaga.  

Beredningsansvariga 
 

Beslutet ska skickas till 
 
   
 
 
Click here to enter text. Tomas Jakobsson 
Click here to enter text. kommunsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 123 
Diarienr: KS-2018/00261 

Redovisning av motioner 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avskriva motion 6/2017: Umeå kommun borde flagga med svenska 
flaggan på Veterandagen den 29 maj, då den numera är allmän flaggdag. 
 
att lägga bifogad redovisning av i kommunfullmäktige väckta motioner till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 §: En motion ska om möjligt beredas på 
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska 
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från 
vidare handläggning.  
 
I arbetsordning för kommunfullmäktige i Umeå kommun har i § 30 bland 
annat bestämts att kommunstyrelsen två ggr/år till kommunfullmäktige 
redovisar de motioner vilkas beredning inte är färdig. 
 
Nedan presenteras statistik över motionernas beredning. Det återstår 39 
motioner. I skrivande stund är tio av de 39 motionerna godkända av chef 
för att gå vidare för politisk hantering. Fullständig sammanställning 
redovisas i bilaga. 
 År  Inkomna 

motioner  
Beslut i KF  Kvar  Återtagen  

2015  53 47 5 1 
2016  40 31 6 3 
2017  50 27 23 0 
2018 5 0 5 0 
Summa 148 105 39 4 
Procent  71 % 26 % 3 % 



Sida 2 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 
Aktuella motioner. Bilaga.  

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
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MOTIONER med handläggare 
Förteckning över motioner som är beroende av kommunfullmäktiges prövning och som inkommit men ej slutbehandlats av kommunstyrelsen.  
 Inkom Motion angående Anmäld i KF Remissinstans Handlägga

re 
Tjänste-
skrivelse till 
KSAU eller 
protokoll 
från nämnd 
beräknas 
klar (datum) 

KSAU/KSNP/KS
PU 

KS/KF 

1. 2015-04-16 
 

Nr 13/2015 Könsneutrala 
toaletter – Emma Strömberg (L) 

2015-04-27 Jämställdhetsutsk
ottet (JUSK) och  
 
Tekniska nämnden 

  KSAU 
2016-10-25 

 
KSAU 

2018-04-03 

KS 
2016-11-15, 

Återremitterad 
till JUSK och TN. 

 
KS 

2018-04-10 
 

2. 2015-05-06 Nr 16/2015 Inrätta en tredje 
ruta gällande könsalternativ på 
kommunala blanketter – L 
Brodin, F Hallbäck (FI) 

2015-05-25 Kommunstyrelsen Tordleif 
Hansson 

 KSAU 
2016-11-10  

Återremiss för 
ytterligare 

handläggning 

 

3. 2015-11-26 Nr 48/2015 Policy mot rasism 
och främlingsfientlighet – 
Nasser Mosleh (MP) 

2015-11-30 Kommunstyrelsen Linda 
Gustafsson 

 KSAU 
2016-12-20 
Återremiss 

 
KSAU 

2017-05-02 
 

KS 2017-05-22  
 

KF 2017-05-29 
Återremiss 
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4. 2015-10-27 
15.893 
 

Nr 39/2015 – Gratis 
kollektivtrafik upp till 13 år – 
Ulrika Edman (V) 

2015-11-30 
 

Umeå 
Kommunföretag 
AB 
 

Fredrik 
Forsell 

   

5. 2015-12-02 
15.988 
 

Nr 49/2015 – Klimatbudget för 
Umeå – Å Bäckström (V), E 
Nordström (-) 

2015-12-21 
 

Kommunstyrelsen 
 

Sara Wård    

6. 2016-02-17 
16.161 
 

Nr 5/2016 – Portalparagraf till 
bolagens ägardirektiv för stärkt 
demokrati - Vänsterpartiet 

2016-02-29 
 

Kommunstyrelsen 
 

Carina 
Lidgren 
Heimersso
n 
 

   

7. 2016-06-24 
16.522 

Nr 24/2016 – Samverka med 
andra hälftenägaren till Väven i 
Umeå AB – Petter Nilsson (SD) 

2016-08-29 Kommunstyrelsen 
 

Susanne 
Aidanpää 

   

8. 2016-08-19 
16.589 

Nr 27/2016 – Begränsning av 
gatumusik – Petter Nilsson (SD) 

2016-08-29 Kommunstyrelsen 
 

Margareta 
Green Palo 

   

9. 2016-09-16 
16.665 

Nr 30/2016 – Umeå, 
försökskommun för rösträtt vid 
16 år – Ulrika Edman (V) 

2016-09-26 Kommunstyrelsen 
 

Tordleif 
Hansson 

   

10. 2016-09-27 
16.689 

Nr 31/2016 – HBTQ-
certifiering/diplomering av 
stadsbiblioteket – U Edman, Å 
Bäckström (V) 

2016-10-31 Kulturnämnden 
+ Linda Gustafsson 
 

    

11. 2016-12-05 Nr 40/2016 
Jämlikhetscertifiering: 
helhetsgrepp och verktyg för 
det kommunala 
antidiskrimineringsarbetet – 
Filip Hallbäck (FI) 

2016-12-19   JUSK yttrade 
sig mars 
2017. KS 

beslutar om 
återremiss 

till JUSK maj 
2017 

KSAU 
2017-05-23 
Återremiss 
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12. 2017-01-02 
17.4 

Nr 2/2017 – Styrning av 
kommunala bolag – Peder 
Westerberg (L) 

2017-01-30 Kommunstyrelsen 
 

Susanne 
Aidanpää 

   

13. 2017-01-12 Nr 3/2017 – Ge möjlighet för 
alla anställda i Umeå kommun 
att träna på arbetstid – Anders 
ågren (M) 

2017-01-30 Kommunstyrelsen 
Personal 

 TJSK 
2017-11-14 

PU 
2017-11-14 

KS 
2018-04-10 

KF  
2017-04-24 
Återremiss 

KF  
2018-04-23 

14. 2017-02-14 
17.138 

Nr 6/2017 – Umeå kommun 
borde flagga med svenska 
flaggan på Veterandagen den 
29 maj – Anders Ågren (M) 

2017-02-27 Kommunstyrelsen 
 

Jan 
Bergman 
 

  KF 
2018-04-23 

Förslag avskrivs 

15. 2017-02-14 
17.140 

Nr 7/2017 – Bygg 
Socialtjänstens Hus – U Edman, 
L Jacobson (V) 

2017-02-27 Kommunstyrelsen 
Samt IFN 

Stina 
Sjöblom 
Frida 
Lindström 
 

 KSNP  
2017-05-23 

Omtag i NP. IFN 
+ TN ska yttra 

sig. IFN 
inkommit med 

yttrande. 

 

16. 2017-02-28 
17.180 

Nr 8/2017 – Angiveripengar på 
utlänningslagsförbrytare – 
Henrik Agerhäll (SD) 

2017-02-27 Kommunstyrelsen 
 

Lennart 
Nilsson 

 KSAU 
2018-04-03 

KS 
2018-04-10 

17. 2017-03-10 
17.232 

Nr 9/2017 – Förbättrad 
tillgänglighet på 
kommunfullmäktige – Elsa 
Andersson Hedkvist (V) 

2017-03-27 Kommunstyrelsen     

18. 2017-03-27 
17.282 

Nr 10/2017 – Lokalbuss och 
färdtjänst – U Edman, L 
Jacobson (V) 

2017-04-24 UKF och tekniska 
nämnden 

Fredrik 
Forsell 

UKF  
2017-10-16 

TN  
2017-02-22 

 KS 
2017-12-04 

KF i april 
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19. 2017-05-02 
17.451 

Nr 20/2017 - Föreningsbidrag 
till landsbygdsutveckling – 
Saasha Metsärantala (FI) 

2017-05-29 Fritidsnämnden   KSAU 
2018-04-03 

KS 
2018-04-10 

20. 2017-05-26 Nr 21/2017 – Huskurage – 
räddar liv och förebygger våld – 
Anna-Karin Sjölander 

2017-05-29 IFN  
AB Bostaden 
 
 

 IFN svarar 
inte. 

AB Bostaden 
bereder 

  

21. 2017-06-10 Nr 25/2017 – Ingen 
Bostadsförsäljning innan valet – 
Henrik Agerhäll (-) 

2017-06-19 Kommunstyrelsen  
 

Lennart 
Nilsson 

 KSAU 
2018-04-03 

KS 
2018-04-10 

22. 2017-06-16 Nr 26/2017 – 
Inriktningsprogram för Umeås 
befolkningspolitik – Henrik 
Agerhäll (-) 

2017-06-19      

23. 2017-06-29 Nr 28/2017 – Nya vänorter för 
fredens skull 

2017-08-28 Kommunstyrelsen Cathrin 
Alenskär 

   

24. 2017-08-30 Nr 34/2017 – Gästhamnar i hela 
Umeåregionen - Peder 
Westerberg, L 
 

2017-09-25 Fritidsnämnden  FN  
2017-12-13 

KSAU 
2018-03-20 

KS 
2018-04-10 

25. 2017-09-25 Nr. 37/2017 – Fördjupat 
samarbete med landstinget för 
ungas psykiska hälsa, Saašha 
Metsärantala (FI) 

2017-09-25      

26. 2017-09-28 Motion 38/2017 – Seniorrabatt 
inom kollektivtrafiken, Petter 
Nilsson (SD) 

2017-10-30 UKF för yttrande i 
samråd med 
Äldrenämnden 

Fredrik 
Forsell 

ÄN 
2017-12-21 

UKF 
2018-02-07 

  

27. 2017-10-11 Motion 39/2017 – 
Regnbågsfärgade 
övergångsställen, Saašha 
Metsärantala (FI) 

2017-10-30 Tekniska nämnden 
JUSK  

Linda 
Gustafsson 

JUSK  
2018-03-01 
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28. 2017-10-18 Motion 42/2017 – 
Avloppsrening av 
läkemedelsrester, Saašha 
Metsärantala (FI) 

2017-10-30 VAKIN i samråd 
med berörda 

    

29. 2017-12-11 Motion 45/2017: Inför 
integrationsplikt för nyanlända 
och asylsökande i Umeå 
kommun, Petter Nilsson (SD) 
 

2017-12-18      

30. 2017-12-11 Motion 46/2017: 
Resurscentrum för genus och 
jämställdhet, Elisabeth 
Zackrisson, Ulrika Edman, V 
 

2017-12-18      

31. 2017-12-18 Motion 47/2017: 
Upphandlingar mot sexuella 
trakasserier, Saasha 
Metsärantala, FI. 

2017-12-18 Upphandling (Pia) 
och Linda 
Gustafsson, Jusk 
bereder. 

    

32. 2017-12-18 Motion 48/2017: Fyll 
kommundelskontoren med 
verksamhet, Mattias Larsson, C. 

2017-12-18    KSAU 
2018-04-03 

KS 
2018-04-10 

33. 2017-12-31 Motion 49/2017: Polisanmäl de 
som bidragsfuskar genom 
åldersljug - Henrik Agerhäll (-) 

2018-01-29 Lennart Nilsson 
bereder 
Soc för yttrande 
 

    

34. 2017-12-31 Motion 50/2017: Inför 
Staffanstorpsmodellen för 
tvångsplacerade 
asylutlänningar -Henrik Agerhäll 
(-) 

2018-01-29 Lennart Nilsson 
bereder 
Soc för yttrande 
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35. 2018-01-18 Motion 1/2018: Välkomna 
flyktingarna - 
Saasha Metsärantala, FI 

2018-01-29      

36. 2018-01-18 Motion 2/2018: Snabbcykelled 
för godstågsvaror - 
Saasha Metsärantala, FI 

2018-01-29    KSAU 
2018-04-03 

KS 
2018-04-10 

37. 2018-01-31 Motion 3/2018: 
Pendlarparkeringar - Peder 
Westerberg, L 

2018-02-26      

38. 2018-01-31 Motion 4/2018: Instifta ett 
stimulansbidrag!- Tina 
Myhrberg, 
Lennart Johansson, M 

2018-02-26      

39. 2018-02-23 Motion 5/2018: Inrätta ett 
Trygghetens Hus - Veronica 
Kerr, KD 

2018-02-26      
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Tjänsteskrivelse 
2018-03-05 

Näringslivs- och 
planeringsutskottet 

 
 
Diarienr: KS-2014/00380 

Uppdatering av Avfallsplan 2020 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta de reviderade målen i Avfallsplan 2020 

Ärendebeskrivning 
I varje kommun ska det finnas en avfallsplan. Umeå kommuns avfallsplan 
2020 antogs 2010 och i den dras riktlinjerna upp för avfallshanteringen 
under de kommande 10 åren. Den övergripande målsättningen med planen 
är att hantera avfallet på det bästa sättet för att nå ett långsiktigt hållbart 
kretsloppssamhälle, hållbart såväl ur ekonomiskt, socialt som miljömässigt 
perspektiv. Olika nämnder och bolag har utpekat ansvar i planen. 
Avfallsplanen har delmålsår då uppföljning ska ske, 2012 och 2016. Efter 
uppföljningen 2016 har ett förslag till reviderade mål tagits fram av 
styrgruppen för arbetet. 
 
Utgångspunkten vid uppföljningen har varit att följa upp 2016 års mål. I de 
fall målen för 2016 har uppnåtts, har de tagits bort. Det är till exempel mål 
om nedskräpning, tömning av slam och fastighetsnära insamling av avfall 
vid boenden. 
 
Mål som inte är uppfyllda har flyttats fram till 2020 och i vissa fall har 
målformuleringen ändrats. Till exempel ska det 2020 inte finnas något 
farligt avfall blandat med annat avfall. Målsättningen för 
nyttiggörandegraden av biogas är sänkt till 85% och matavfallskärlet ska 
innehålla 97% rätt sorterat avfall, då det fortfarande är höga men 
realistiska målsättningar. En annan viktig ändring är att alla nämnderna 
själv numera ansvarar för att avfall källsorteras inom den kommunala 
förvaltningen.  
 
I bilaga 1, ”Uppföljning av Avfallsplan 2020 och förslag till reviderade mål” 
framgår statusen på målen och det finns en kommentar kopplat till varje 
mål. De förändringar som gjorts i förslag till reviderade mål framgår i rött. 
Informationen i bilaga 1 har inarbetats i avfallsplanen som bifogas som 
bilaga 2, Avfallsplan 2020. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2014/00380 
 
 
Styrgruppen för Avfallsplan 2020 består av Tomas Blomqvist, Elisabet 
Johansson, Margareta Green Palo, Jan Bergman, Christina Lundgren, 
Margaretha Alfredsson, Johan Gammelgård och Karin Söderström 

Beslutsunderlag 
Bil 1, Uppföljning av Avfallsplan 2020 och förslag till reviderade mål 
Bil 2, Reviderad Avfallsplan 2020 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 
Sara Wård Edvall 

Beslutet ska skickas till 
Vakin 
Samtliga nämnder 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Sara Wård Edvall 
Befattning miljöstrateg 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-03-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 42 
Diarienr: KS-2014/00380 

Uppdatering av Avfallsplan 2020 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta de reviderade målen i Avfallsplan 2020 

Ärendebeskrivning 
I varje kommun ska det finnas en avfallsplan. Umeå kommuns avfallsplan 
2020 antogs 2010 och i den dras riktlinjerna upp för avfallshanteringen 
under de kommande 10 åren. Den övergripande målsättningen med 
planen 
är att hantera avfallet på det bästa sättet för att nå ett långsiktigt hållbart 
kretsloppssamhälle, hållbart såväl ur ekonomiskt, socialt som 
miljömässigt 
perspektiv. Olika nämnder och bolag har utpekat ansvar i planen. 
Avfallsplanen har delmålsår då uppföljning ska ske, 2012 och 2016. Efter 
uppföljningen 2016 har ett förslag till reviderade mål tagits fram av 
styrgruppen för arbetet. 
 
Utgångspunkten vid uppföljningen har varit att följa upp 2016 års mål. I 
de fall målen för 2016 har uppnåtts, har de tagits bort. Det är till exempel 
mål om nedskräpning, tömning av slam och fastighetsnära insamling av 
avfall vid boenden. 
 
Mål som inte är uppfyllda har flyttats fram till 2020 och i vissa fall har 
målformuleringen ändrats. Till exempel ska det 2020 inte finnas något 
farligt avfall blandat med annat avfall. Målsättningen för 
nyttiggörandegraden av biogas är sänkt till 85% och matavfallskärlet ska 
innehålla 97% rätt sorterat avfall, då det fortfarande är höga men 
realistiska målsättningar. En annan viktig ändring är att alla nämnderna 
själv numera ansvarar för att avfall källsorteras inom den kommunala 
förvaltningen.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-03-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

I bilaga 1, ”Uppföljning av Avfallsplan 2020 och förslag till reviderade mål” 
framgår statusen på målen och det finns en kommentar kopplat till varje 
mål. De förändringar som gjorts i förslag till reviderade mål framgår i rött. 
Informationen i bilaga 1 har inarbetats i avfallsplanen som bifogas som 
bilaga 2, Avfallsplan 2020. 
Styrgruppen för Avfallsplan 2020 består av Tomas Blomqvist, Elisabet 
Johansson, Margareta Green Palo, Jan Bergman, Christina Lundgren, 
Margaretha Alfredsson, Johan Gammelgård och Karin Söderström 

Beslutsunderlag 
Bil 1, Uppföljning av Avfallsplan 2020 och förslag till reviderade mål 
Bil 2, Reviderad Avfallsplan 2020 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 
Sara Wård Edvall 
 
Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens 
förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Vakin 
Samtliga nämnder 
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Uppföljning av Avfallsplan 2020 och förslag till reviderade mål 
Målen i Avfallsplan 2020 har följts upp under 2016-2017. Nedan beskrivs resultatet av uppföljningen, samt av styrgruppen beslutade mål för perioden fram till 
2020. De ändringar som har gjorts vid uppföljningen markeras med röd text. En sammanfattning av målen finns längst bak i dokumentet. 

Målstrukturen i Avfallsplan 2020 styrs av avfallstrappan. Den innebär att vi i första hand ska minimera mängden avfall, därefter återanvända, återvinna 
material, återvinna energi och sist deponera avfall. Utgångspunkten vid uppföljningen har varit att följa upp 2016 års mål. I de fall målen för 2016 har uppnåtts, 
har de tagits bort. Mål som inte är uppfyllda har flyttats fram till 2020 och i vissa fall har målformuleringen ändrats något. Målen i ”Trappräcket” är 
förutsättningar som ska gälla för hela planperioden.  

Ansvarig för respektive mål framgår inom parantes.  

Mål i Avfallsplan 2020 Status Kommentar till uppföljningen Förslag till reviderade mål 
Trappräcket    
1. Regional samverkan inom 
avfallsområdet ska utvecklas 

 Se nedan 1. Regional samverkan inom 
avfallsområdet ska utvecklas 

1.1 Dåva deponi och avfallscenter (DAC) 
och Dåva kraftvärmeverk (UE) fungerar 
som regionala resurser. 

 Både Dåva DAC och Umeå Energi fungerar som 
regionala resurser. 
 

1.1 Dåva deponi och avfallscenter (DAC) 
och Dåva kraftvärmeverk (UE) fungerar 
som regionala resurser. 

1.2 Vakin tillhandahåller vid behov tjänster 
såsom transport av hushållsavfall och 
fakturahantering med avseende på 
renhållning åt andra kommuner i regionen 
 

 Upphandling av transporter sker gemensamt inom 
Umeåregionens kommuner. Vakin sköter Vindelns 
fakturahantering. 

1.2 Vakin tillhandahåller vid behov 
tjänster såsom transport av hushållsavfall 
och fakturahantering med avseende på 
renhållning åt andra kommuner i regionen 

1.3 Vakin samordnar vid behov omlastning 
och transport av utsorterat organiskt 
hushållsavfall från andra kommuner i 
regionen 

 Planering för ett gemensamt insamlingssystem för 
hushållsavfall från regionens kommuner pågår.  
 

1.3 Vakin samordnar vid behov 
omlastning och transport av utsorterat 
organiskt hushållsavfall från andra 
kommuner i regionen 

1.4 Umeå kommun möjliggör 
latrintömning från husbilar och husvagnar 
(FR). 

 Möjlighet finns att tömma latrin på rastplatser både 
norr och söder om Umeå efter E4:an. 

1.4 Umeå kommun möjliggör 
latrintömning från husbilar och husvagnar 
(FR). 

2. Mätning av medborgarnöjdhet med 
avseende på kommunens samlade 
avfallshantering (KS) 
 

 En årlig medborgarundersökning genomförs av SCB. 
Resultatet för mätningen våren 2016 visar att Nöjd-
Medborgar-Index (NMI) för renhållning och 
återvinning ligger på 69 vilket är högre än 
kommunmedel i Sverige på 67.  

2. Mätning av medborgarnöjdhet med 
avseende på kommunens samlade 
avfallshantering (KS) 
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Mål i Avfallsplan 2020 Status Kommentar till uppföljningen Förslag till reviderade mål 
Minimera    
3. Avfallets mängd per invånare ska 
minska 

  3. Avfallets mängd per invånare ska 
minska 

3.1 2016 har samtliga tillsvidareanställda på 
kommunala förvaltningar och bolag 
utbildats i avfallshantering. (KS) 
 

 De flesta tillsvidareanställda på kommunala 
förvaltningar har genomfört utbildningen. För 
kommunala bolag har följande andel gått utbildningen: 
Vakin 89%, Umeå Energi 75 %, Dåva DAC 100%, 
Kompetensspridning i Umeå AB 100 %, UPAB 0%.   

3.1 2020 har samtliga tillsvidareanställda 
på kommunala förvaltningar och bolag 
utbildats i avfallshantering (KS) 
 

3.2 Alla fjärdeklassare i Umeå kommun 
skall varje år erbjudas ett lektionstillfälle 
om avfall (Vakin) 
 

 Vakin erbjuder årligen alla fjärdeklassare ett 
lektionstillfälle om avfall. 
 

3.2 Alla fjärdeklassare i Umeå kommun 
skall varje år erbjudas ett lektionstillfälle 
om avfall (Vakin) 
 

3.3 2016 har mängden mat som slängs i 
kommunal verksamhet ex grund- och 
gymnasieskolor, förskolor, äldreomsorg och 
kommunala personalrestauranger minskat 
med 15 procent jämfört med 2014. (TN) 
 

 En första mätning har gjorts 2016, varför målet är svårt 
att följa upp.  

3.3 2020 har mängden mat som slängs i 
kommunal verksamhet ex grund- och 
gymnasieskolor, förskolor, äldreomsorg 
och kommunala personalrestauranger 
minskat med 15 procent jämfört med 
2016. (TN) 

4. 2016 har nedskräpning i 
centrumfyrkanten minskat med 10 
procent jämfört med 2011 genom fokus 
på förebyggande arbete (TN) 

 Uppföljning mellan 2011-2014 visar 59 % minskning. 
Mätning saknas 2016, men genomförs 2017 och 2020.  

Målet är uppfyllt och tas därför bort 

5. 2016 töms slamavskiljare (enskilda 
avlopp) med slamavvattnade bil, (Vakin) 
 
 

 Slamavskiljare under 4 m3 töms med slamavvattnande 
bil.  
 

Målet är uppfyllt och tas därför bort 

Återanvända    
6. 2016 ska det vara möjligt att lämna 
avfall till återanvändning vid samtliga 
återvinningscentraler i Umeå kommun. 
(VAKIN) 
 

 Vid årsskiftet 2016/2017 fanns möjligheten att lämna 
avfall till återanvändning vid 4 av kommunens 7 
återvinningscentraler.  

4. 2020 ska det vara möjligt att lämna 
avfall till återanvändning vid samtliga 
återvinningscentraler i Umeå 
kommun. (Vakin) 
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Mål i Avfallsplan 2020 Status Kommentar till uppföljningen Förslag till reviderade mål 
7. Returmarknaden (VIVA Resurs) tar 
emot allt utrangerat material hos 
kommunens förvaltningar och bolag som 
möbler, inventarier och maskiner för att 
möjliggöra återanvändning inom 
kommunen. (GN) 

 Returbutiken tar emot material vid behov. 

 

5. Returmarknaden (VIVA Resurs) tar 
emot allt utrangerat material hos 
kommunens förvaltningar och bolag 
som möbler, inventarier och maskiner 
för att möjliggöra återanvändning 
inom kommunen. (GN) 

8. Byggmaterial som är möjligt att 
återbruka, ex. dörrar och fönster, 
sorteras ut inför rivning i/av 
kommunalägd fastighet. (TN) 

 Krav på avfallshantering enligt avfallstrappan ställs i 
projekteringsanvisningar.  

6. Byggmaterial som är möjligt att 
återbruka, ex. dörrar och fönster, 
sorteras ut inför rivning i/av 
kommunalägd fastighet. (TN) 

9. 2020 nyttjas 40 % av tillgänglig fosfor 
i avloppsvatten och matavfall som 
näringsämne på produktiv mark (Vakin) 

 Idag nyttjas inte fosfor som näringsämne på produktiv 
mark och det är svårt att hitta avsättning för rötslam / 
biorest.  

7. 2020 nyttjas 40 % av tillgänglig 
fosfor i avloppsvatten och matavfall 
som näringsämne på produktiv mark 
(Vakin) 

Återvinna material    
10. 2016 sorteras 95 % av det farliga 
avfallet ut ur hushållsavfallet. 2020 finns 
inget farligt avfall blandat med annat 
avfall. (Vakin) 
 

 Baserat på plockanalyser av sopkärl utförda våren 2017, 
plockanalyser av brännbart avfall på återvinningscentral 
2016 samt mängder farligt avfall inklusive elavfall som 
sorteras ut och inlämnas på ÅVC så är 
utsorteringsgraden 96,3 %.  

8. 2020 finns inget 
farligt avfall blandat med annat avfall. 
(Vakin) 

11. 2016 har 90 % av de boende i 
kommunägda/Bostadens fastigheter 
tillgång till fastighetsnära insamling av 
metallförpackningar, 
pappersförpackningar, tidningar, 
plastförpackningar, färgat och ofärgat 
glas, batterier, lampor och hushållsavfall. 
(BO och TN) 

 94 % av de boende i Bostadens och kommunägda 
fastigheter har tillgång till fastighetsnära insamling av 
metallförpackningar, pappersförpackningar, tidningar, 
plastförpackningar, färgat och ofärgat glas, batterier, 
lampor och hushållsavfall.  
 

Målet är uppfyllt och tas därför bort 

12. 2016 har 60 % av de boende i 
kommunägda/Bostadens fastigheter 
tillgång till fastighetsnära insamling av 
matavfall. (BO och TN) 

 95 % av boende i Bostadens och kommunägda 
fastigheter har tillgång till fastighetsnära insamling av 
matavfall. 

Målet är uppfyllt och tas därför bort 
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Mål i Avfallsplan 2020 Status Kommentar uppföljningen Förslag till reviderade mål 
13. 2016 är andelen hushållsavfall som 
återvinns genom materialåtervinning, 
inklusive biologisk behandling, 50 %. 
(Vakin) 
 

 43 % av hushållsavfallet återvinns genom 
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. 

9. 2020 är andelen hushållsavfall som 
återvinns genom materialåtervinning, 
inklusive biologisk behandling, 50 %. 
(Vakin) 
 

14. 2016 väljer 30 % av 
verksamhetsutövarna med 
hushållsliknande avfall att sortera ut 
matavfall. (Vakin) 
 

 27 % av verksamheter med eget abonnemang hos Vakin 
har matavfallshämtning.  
 

10. 2020 väljer 30 % av 
verksamhetsutövarna med 
hushållsliknande avfall att sortera ut 
matavfall. (Vakin) 
 

15. 2016 innehåller matavfallskärlet 98 
% rätt sorterat avfall. (Vakin) 
 

 96% i flerfamiljshus och 94 % i villor har rätt sorterat 
avfall. Motsvarande siffra för flerfamiljshus med 
underjordsbehållare är 94%. Målet sänks till ett mer 
rimligt mål, utifrån Avfall Sveriges statistik. 
 

11. 2020 innehåller matavfallskärlet 97 
% rätt sorterat avfall. (Vakin) 
 

16. 2016 källsorteras avfall i samtliga 
förpackningsfraktioner, matavfall och 
farligt avfall på samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag. (TN samt 
styrelserna i kommunala bolag) 
 

 Insamling av olika fraktioner varierar. 75% av 
kommunala verksamheterna i kommunägda fastigheter 
har källsortering. Här ingår inte fastigheter som hyrs för 
kommunal verksamhet. Kommunala bolagen har 
källsortering, i vissa fall har dock inte samtliga kontor 
utsortering av matavfall. Målet förtydligas för att visa att 
alla nämnder berörs. 
 

12. 2020 källsorteras avfall i samtliga 
förpackningsfraktioner, matavfall och 
farligt avfall på samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag. (TN samt alla 
övriga nämnder och styrelserna i 
kommunala bolag) 

17. 2020 källsorteras 70% av avfallet 
istället för att läggas i det gröna kärlet 
(Vakin) 

 Sorteringsgraden vid utgången av 2016 var 65 %. 
Trenden är uppåtgående. Uppföljningen baseras på 
mängderna hushållsavfall, matavfall, avfall med 
producentansvar, farligt avfall och grovavfall.  

13. 2020 källsorteras 70% av avfallet 
istället för att läggas i det gröna kärlet 
(Vakin) 

18. 2020 sorteras 50% av den totala 
mängden matavfall ut (Vakin) 

 Sorteringsgraden vid utgången av 2016 var 34 % och i 
slutet av 2017 38%. 
 

14. 2020 sorteras 50% av den totala 
mängden matavfall ut (Vakin) 

19. 2020 erbjuds alla hushåll i 
kommunen möjlighet till utsortering av 
matavfall (Vakin) 

 Nytt insamlingssystem införs 2020 
 
 

15. 2020 erbjuds alla hushåll i 
kommunen möjlighet till utsortering 
av matavfall (Vakin) 
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Mål i Avfallsplan 2020 Status Kommentar till uppföljningen Förslag till reviderade mål 
Återvinna energi    
20. 2016 nyttiggörs minst 90 % av den 
producerade metangasen vid 
avloppsreningsverket på Ön. (VAKIN) 

 79 % av producerad volym biogas har använts som 
bränsle för produktion av värme och el. Målet har sänkts 
till en rimligare nivå.  
 

16. 2020 nyttiggörs minst 85 % av den 
producerade metangasen vid 
avloppsreningsverket på Ön. (Vakin)  

Deponera    
21. 2020 är alla nedlagda icke-
kommunala deponier med kommunal 
myndighetstillsyn efterbehandlade 
(MHN) 

 2017 är 33 % (1 av 3 st) av icke kommunala deponier 
efterbehandlade eller avförda. Det finns även fem 
deponier där ansvaret i dagsläget inte är utrett. Två av 
dessa har kommunal myndighetstillsyn men för de 
resterande tre har varken tillsyns- eller åtgärdsansvaret 
utretts. 

17. 2020 är alla nedlagda icke-
kommunala deponier med kommunal 
myndighetstillsyn efterbehandlade 
(MHN) 

22. 2020 är alla nedlagda kommunala 
deponier efterbehandlade (DAC) 

 2017 är 69 % (29 av 42 st) av de kommunala deponierna 
efterbehandlade eller avförda. Det finns även fem 
deponier där ansvaret i dagsläget inte är utrett. Två av 
dessa har kommunal myndighetstillsyn men för de 
resterande tre har varken tillsyns- eller åtgärdsansvaret 
utretts. 

18. 2020 är alla nedlagda kommunala 
deponier efterbehandlade (DAC) 
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Sammanfattning av mål 

1. Regional samverkan inom avfallsområdet ska utvecklas 
1.1 Dåva deponi och avfallscenter (DAC) och Dåva kraftvärmeverk (UE) fungerar som regionala resurser. 
1.2 Vakin tillhandahåller vid behov tjänster såsom transport av hushållsavfall och fakturahantering med avseende på renhållning åt andra kommuner i 

regionen 
1.3 Vakin samordnar vid behov omlastning och transport av utsorterat organiskt hushållsavfall från andra kommuner i regionen 
1.4 Umeå kommun möjliggör latrintömning från husbilar och husvagnar (FR). 

2. Mätning av medborgarnöjdhet med avseende på kommunens samlade avfallshantering (KS) 
3. Avfallets mängd per invånare ska minska 

3.1 2020 har samtliga tillsvidareanställda på kommunala förvaltningar och bolag utbildats i avfallshantering (KS) 
3.2 Alla fjärdeklassare i Umeå kommun skall varje år erbjudas ett lektionstillfälle om avfall (Vakin) 
3.3 2020 har mängden mat som slängs i kommunal verksamhet ex grund- och gymnasieskolor, förskolor, äldreomsorg och kommunala 

personalrestauranger minskat med 15 procent jämfört med 2016. (TN) 
4. 2020 ska det vara möjligt att lämna avfall till återanvändning vid samtliga återvinningscentraler i Umeå kommun. (Vakin) 
5. Returmarknaden (VIVA Resurs) tar emot allt utrangerat material hos kommunens förvaltningar och bolag som möbler, inventarier och 

maskiner för att möjliggöra återanvändning inom kommunen. (GN) 
6. Byggmaterial som är möjligt att återbruka, ex. dörrar och fönster, sorteras ut inför rivning i/av kommunalägd fastighet. (TN) 
7. 2020 nyttjas 40 % av tillgänglig fosfor i avloppsvatten och matavfall som näringsämne på produktiv mark (Vakin) 
8. 2020 finns inget farligt avfall blandat med annat avfall. (Vakin) 
9. 2020 är andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, 50 %. (Vakin) 
10.  2020 väljer 30 % av verksamhetsutövarna med hushållsliknande avfall att sortera ut matavfall. (Vakin) 
11.  2020 innehåller matavfallskärlet 97 % rätt sorterat avfall. (Vakin) 
12.  2020 källsorteras avfall i samtliga förpackningsfraktioner, matavfall och farligt avfall på samtliga kommunala förvaltningar och bolag. (TN samt 

alla övriga nämnder och styrelserna i kommunala bolag) 
13.  2020 källsorteras 70% av avfallet istället för att läggas i det gröna kärlet (Vakin) 
14.  2020 sorteras 50% av den totala mängden matavfall ut (Vakin) 
15.  2020 erbjuds alla hushåll i kommunen möjlighet till utsortering av matavfall (Vakin) 
16.  2020 nyttiggörs minst 85 % av den producerade metangasen vid avloppsreningsverket på Ön. (Vakin) 
17.  2020 är alla nedlagda icke-kommunala deponier med kommunal myndighetstillsyn efterbehandlade (MHN) 
18.  2020 är alla nedlagda kommunala deponier efterbehandlade (DAC) 
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Tjänsteskrivelse 
2018-03-05 

Näringslivs- och 
planeringsutskottet 

 
 
Diarienr: KS-2016/00531 

Remiss - Vindkraftetablering Botsmark 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tillstyrker vindkraftetableringen kallad ”Botsmark 
vindkraftpark” i Umeå kommun enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 

Ärendebeskrivning 
European Wind Farms Sverige AB har ansökt hos Länsstyrelsen i 
Västerbotten om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att anlägga och driva 
en vindkraftanläggning med högst 19 vindkraftverk, vardera med en 
maximal höjd på 200 m, öster om byn Botsmark. Länsstyrelsen får bara ge 
tillstånd till anläggningen om kommunen tillstyrkt etableringen.  
 
I tidigare underlag har en otydlighet funnits hur nära vindkraftverk kan 
komma att placeras Botsmark by. Det av företaget utpekade 
utredningsområdet har sträckt sig ända mot byn. Företaget har nu 
avgränsat projektområdet (bil 1) samt upprättat en stoppkarta (se bil 2).  
Företaget anger att det inom stoppområdet som vetter mot Botsmark by 
inte kommer att etableras några vindkraftverk, vägar eller annan 
infrastruktur. I och med detta förtydligande bedöms riktlinjen om att 
vindkraftverk och dess kringverksamheter inte bör uppföras närmare än 
1000 meter från bostäder, eller sex gånger totalhöjden på planerade 
vindkraftverk från sammanhållen bebyggelse uppfyllas (se bil 3. Tillägg till 
översiktsplan, vindkraft i Umeåregionen). Företaget anger vidare att 
grottorna i Stor-Bobergsberget, som är viktiga för ortsborna, inte kommer 
att påverkas av etableringen. 
 
I tillägget till översiktsplanen pekas områden lämpliga för vindkraft ut. 
Dessa områden bedöms tillsammans utgöra en lämplig total volym för 
vindkraftetableringar. I bedömningen av områdenas storlek har de 
kumulativa effekterna av vindkraftetableringar vägts in. Tillstyrks 
etableringar utanför dessa områden finns risken att etableringar som görs 
senare i tid inte kan tillstyrkas för att de kumulativa effekterna blivit för 
stora.  
Företagets förslag till etablering ligger i de östra delarna utanför de av 
kommunen utpekade områdena, se bilaga 4, (karta projektområde och 
vindkraftsområden). Miljö- och hälsoskydd har kontrollerat naturvärdena i 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2016/00531 
 
 
detta område och utifrån, det idag kända underlaget, inte hittat något så 
skyddsvärt att en utökning av området inte skulle kunna tillåtas. 
Ärendet har beretts i samråd med Övergripande planering och Miljö- och 
hälsoskydd. 

Beslutsunderlag 
Bil 1. Reviderat projektområde 
Bil 2. European Wind farms stoppkarta 
Bil 3. Tillägg till översiktsplan 
Bil 4. Karta projektområde och av kommunen utpekade vindkraftsområden 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 
Sara Wård Edvall 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Västerbotten 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Sara Wård Edvall 
Befattning miljöstrateg 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 43 
Diarienr: KS-2016/00531 

Tillstyrkan: Vindkraftetablering Botsmark 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillstyrka vindkraftetableringen kallad ”Botsmark vindkraftpark” i 
Umeå kommun enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 

Ärendebeskrivning 
European Wind Farms Sverige AB har ansökt hos Länsstyrelsen i 
Västerbotten om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att anlägga och 
driva en vindkraftanläggning med högst 19 vindkraftverk, vardera med en 
maximal höjd på 200 m, öster om byn Botsmark. Länsstyrelsen får bara ge 
tillstånd till anläggningen om kommunen tillstyrkt etableringen.  
 
I tidigare underlag har en otydlighet funnits hur nära vindkraftverk kan 
komma att placeras Botsmark by. Det av företaget utpekade 
utredningsområdet har sträckt sig ända mot byn. Företaget har nu 
avgränsat projektområdet (bil 1) samt upprättat en stoppkarta (se bil 2).  
Företaget anger att det inom stoppområdet som vetter mot Botsmark by 
inte kommer att etableras några vindkraftverk, vägar eller annan 
infrastruktur. I och med detta förtydligande bedöms riktlinjen om att 
vindkraftverk och dess kringverksamheter inte bör uppföras närmare än 
1000 meter från bostäder, eller sex gånger totalhöjden på planerade 
vindkraftverk från sammanhållen bebyggelse uppfyllas (se bil 3. Tillägg till 
översiktsplan, vindkraft i Umeåregionen). Företaget anger vidare att 
grottorna i Stor-Bobergsberget, som är viktiga för ortsborna, inte kommer 
att påverkas av etableringen. 
 
I tillägget till översiktsplanen pekas områden lämpliga för vindkraft ut. 
Dessa områden bedöms tillsammans utgöra en lämplig total volym för 
vindkraftetableringar. I bedömningen av områdenas storlek har de 
kumulativa effekterna av vindkraftetableringar vägts in. Tillstyrks 
etableringar utanför dessa områden finns risken att etableringar som görs 
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senare i tid inte kan tillstyrkas för att de kumulativa effekterna blivit för 
stora.  
Företagets förslag till etablering ligger i de östra delarna utanför de av 
kommunen utpekade områdena, se bilaga 4, (karta projektområde och 
vindkraftsområden). Miljö- och hälsoskydd har kontrollerat naturvärdena 
i detta område och utifrån, det idag kända underlaget, inte hittat något så 
skyddsvärt att en utökning av området inte skulle kunna tillåtas. 
Ärendet har beretts i samråd med Övergripande planering och Miljö- och 
hälsoskydd. 

Beslutsunderlag 
Bil 1. Reviderat projektområde 
Bil 2. European Wind farms stoppkarta 
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Bil 4. Karta projektområde och av kommunen utpekade 
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Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
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förslag. 
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Förord
Detta tematiska tillägg till översiktsplanerna angående vindkraft är en produkt av ett långsiktigt och 
framgångsrikt samarbete mellan kommunerna i Umeåregionen, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 
Umeå, Vindeln och Vännäs. Detta är också den första översiktsplanen som gäller för hela Umeåregio-
nen. Förhoppningen är att samarbetet med tematisk översiktsplanering fortsätter i frågor där det finns 
tydliga gemensamma intressen och samordningsvinster att göra.

I framtagandet av översiktsplanen för vindkraft har stora resurser lagts på dialog med berörda näringar 
och medborgare med många delaktiga. Detta borgar för korrekta beslut och minskad risk för utdragna 
beslutsprocesser med överklaganden och icke genomförda projekt som följd. 

Vindkraftsetableringar ses som en viktig näringslivsfråga och kan bidra till såväl långsiktig hållbar en-
ergiförsörjning som ekonomisk tillväxt och social trygghet för medborgarna i regionen. Efter att den 
politiska nivån tagit del av alla synpunkter och kommentarer som lämnats in, har vi beslutat att anta 
det tematiska tillägget till översiktsplan för vindkraft i Umeåregionen.

Lennart Holmlund, ordförande i regionrådet för Umeåregionen
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Sammanfattning
Detta tillägg till översiktsplanen har tagits fram för
att underlätta för såväl kommuner som andra myndig-
heter, exploatörer etc., vid prövningar av vindkrafts-
parker i regionen. I tillägget presenteras 31 områden 
på totalt 42 000 ha inom Umeåregionen. Områdena 
är fördelade på ca 15 000 ha till havs och ca 26 000 
ha på land.

För att välja ut möjliga områden har vinddata enligt 
MIUU-modellen från Uppsala Universitet använts. 
Områden där det blåser 7 m/s på 103 m höjd över 
nollplansförskjutningen har studerats ytterligare.    

Flera urvalskriterier för att hitta möjliga urvalsområ-
den har använts som t.ex. minst 1000 m avstånd till 
bebyggelse, minst 100 ha stora områden och i möj-
ligaste mån undvikande av områden med konkurre-
rande intressen. 

Gemensamma riktlinjer för regionen har formulerats 
i syfte att underlätta för exploatörer och för kommu-
nerna vid prövningar av parker. Riktlinjerna rör pla-
cering, säkerhet och utseende. Även riktlinjer för en-
staka vindkraftverk anges. 

Vindkraftsplanen beskriver även planförutsättning-
arna för vindbruk och de generella miljökonsekven-
serna.

Möjliga vindkraftsområden i Umeåregionen 
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Introduktion
Enligt Plan- och bygglagen (1987:10) skall varje 
kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen. Översiktsplanen skall ge väg-
ledning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön skall 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bin-
dande för myndigheter och enskilda, men är starkt 
styrande för vilka allmänna intressen som skall 
beaktas vid myndigheternas prövning. 

Översiktsplanen skall redovisa de allmänna intres-
sen som bör beaktas vid beslut om användningen av 
mark- och vattenområden. Vid redovisningen skall 
riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken anges 
särskilt.

Vad är ett tematiskt tillägg till översikts-
plan?
Översiktsplanen kan fördjupas för en viss del av 
kommunen eller genom ett tillägg för att tillgodose 
ett särskilt intresse. 

Tillägget till översiktsplanen omfattar kommu-
nerna i Umeåregionen, dvs. Bjurholm, Nordmaling, 
Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Avgräns-
ningar av områden redovisas för varje kommun, se 
planförslag. 

Mål och visioner
Syftet med det tematiska tillägget till översiktspla-
nen avseende vindkraft är att ta fram gemensamma 
riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar 
och att ge förslag på utbyggnadsområden för vind-
kraft inom Umeåregionen. 

Umeåregionen har inget mål för hur mycket av 
den producerade elenergin som skall komma från 
vindkraft utan syftet med planen är att visa de om-
råden där kommunerna finner att det är möjligt att 
anlägga vindkraftsparker.  För Västerbottens län är 
planeringsmålet 303 GWh till år 2015.

De urvalskriterier som Umeåregionens kommuner 
enats om grundar sig på vindförutsättningar enligt 
MIUU, konkurrerande intressen, uppfyllelse av lag-
krav, gestaltningsfrågor och riktlinjer för vindkraft-
verk i parker och vid planering av enstaka verk.

Planeringsperspektiv
Vindkraftsplanen har utformats mot en tidsmässig 
planeringshorisont kring år 2020. 

Allmänna intressen 
I vindkraftsplanen behandlas de allmänna intresse-
na enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbal-
ken. De allmänna intressena är till skillnad från de 
enskilda intressena, gemensamma för medborgarna. 
Allmänna intressen kan vara riksintressen, natur- 
och kulturvård, totalförsvar o.s.v. 

Antagande i kommunfullmäktige 
Det är kommunfullmäktige i respektive kommun 
som antar den tematiska vindkraftsplanen. Efter 
dessa beslut kommer planen att passera Umeår-
egionens regionråd som förväntas ställa sig bakom 
planen och därmed kommer en gemensam plan att 
finnas för Umeåregionen.

Lagstiftning
Vindkraftverk prövas alltid enligt miljöbalken. Hur 
prövningen går till styrs av anläggningens storlek 
och av påverkan på naturmiljön.  

Vindkraftverk definieras i Sverige som miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken, om de pla-
neras på land. För vindkraftverk till havs prövas de 
även som vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbal-
ken. 

Riksdagen beslutade under våren 2009 om ändring-
ar i plan- och bygglagen (1987:10) och miljöbalken 
(1998:808) när det gäller vindkraftsanläggningar. 
De nya bestämmelserna innebär bland annat att det 
inte längre är vindkraftverkens sammanlagda utef-
fekt som avgör om verksamheten är tillstånds- el-
ler anmälningspliktig utan vindkraftverkens antal 
och höjd i meter. Enligt de nya bestämmelserna ska 
prövning endast ske genom miljöbalken.    

Miljöbalken

Anmälan enligt miljöbalken ska göras till kommu-
nen för enstaka vindkraftverk som är högre än 50 
meter (inklusive rotorblad), två eller fler verk som 
står tillsammans eller ett verk som kommer att stå 
tillsammans med ett befintligt verk.

Anläggningen ska tillståndsprövas när kommunen 
finner att verksamheten antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen ska pröva anläggningar med två 
vindkraftverk där varje verk är högre än 150 meter, 
inklusive rotorblad, eller anläggningar med sju el-
ler fler verk där varje verk är högre än 120 meter.
Tillstånd får endast ges om den kommun där an-
läggningen avses att uppföras har tillstyrkt det i 
enlighet med 16 kapitlet 4 § i miljöbalken. 
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Plan- och bygglagen

Bygglov krävs för vindkraftverk högre än 20 meter 
eller om vindturbindiametern är över 3 meter. 
Bygglov krävs också för vindkraftverk med total-
höjd på maximalt 20 m och en rotordiameter på 
maximalt 3 m om vindkraftverk monteras på bygg-
nad eller kommer uppföras på ett närmare avtånd 
från tomtgränsen än verkets höjd.

Hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kapitel

Vid utarbetandet av planen har hänsynsreglerna 
enligt 2 kapitlet miljöbalken tagits i beaktande.

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 2 KAP 3§ 
Vid ställningtagande av vilka riktlinjer som skall 
tillämpas för vindkraftplanen har försiktighetsprin-
cipen beaktats. 

HUSHÅLLNINGS- OCH KRETSLOPPSPRINCIPEN 2 KAP 5§
Målsättningen med vindkraftsplanen är att styra 
anläggande av vindkraftsparker och att öka använd-
ningen av förnyelsebara energikällor, i detta fallet 
vind.

LOKALISERINGSPRINCIPEN 2 KAP 6§ 
Vid urvalet av lämpliga områden har de områden 
valts som med hänsyn till ändamålet kan uppnås 
med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. För att hitta dessa platser har 
planeringen utgått från ett antal kriterier som vind-
potential, avstånd till bostäder, tillräckligt stora 
områden och få konkurrerande intressen som kan 
påverkas av en utbyggnad av vindkraft. 
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Planförslag- allmänt
Umeåregionens kommuner har tagit fram ett tema-
tiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanerna, i 
det följande benämt  vindkraftplan. Vindkraftspla-
nen beskriver riktlinjer för vad som bör beaktas vid 
prövning av enstaka verk och av vindkraftsparker 
samt visar områden där det är möjligt att anlägga 
vindkraftsparker. 

Målsättning
Umeåregionen ska erbjuda planmässiga förutsätt-
ningar för att bidra till riksdagens mål inom vind-
kraft genom att på ett hållbart, och väl avvägt sätt 
peka ut områden som är lämpliga för vindkraft och 
som kan erbjuda storskalig utbyggnad.

Ställningstagande

I Umeåregionen är vindförutsättningarna bra längs kusten och på höjder. Det innebär goda förutsättningar 
att Umeåregionen ska kunna bidra till riksdagens målsättning att till år 2020 producera 30 TWh vind-
kraftsel. I planen föreslagna områden bör kunna inrymma drygt 1000 vindkraftverk vilket skulle medföra 
en årlig produktion av ca 5-8 TWh. Därutöver finns ytterligare områden med goda vindförutsättningar 
men som av olika anledningar inte bedöms lämpliga för vindkraftsutbyggnad. 

Genom Umeåregionens goda förutsättningar att producera vindkraftsel kan platser väljas med god omsorg 
och där ingrepp och störning på omgivningen, boende, näringar och natur blir på en godtagbar nivå. 
Strategin har varit att välja vindkraftsområden där det är möjligt att samla ett antal vindkraftverk i större 
parker istället för att sprida ut exploateringen på enstaka verk. 

Vid urvalet har inga områden klassats som mindre lämpliga. De ytor i regionen som ligger utanför före-
slagna områdena får därmed anses som mindre lämpliga. Områdenas yttre gräns kan komma att justeras 
vid slutlig projektering förutsatt att utbyggnaden kan ske utan negativ påverkan på de allmänna intres-
sena. 

Planens inriktning är att i första hand bygga vindkraft på land och i andra hand till havs. Föreslagna havs-
områden ska därför ses som möjliga på sikt. Här krävs mer omfattande utredningar av konsekvenserna på 
landskapsbild, isproblematik och sträckande fågel. Kommunerna föreslår att utbyggnaden i första hand 
inriktas på områden som inte står i konflikt med andra intressen. 
       
I de föreslagna områdena enligt denna plan är Umeåregionens kommuner positiva till utbyggnad av 
vindkraft. Det bedöms inte nödvändigt att inom planeringsperioden välja andra platser än vad som före-
slås i planen. Exploatörer med intressen för andra områden bör därför tydligt motivera varför avsteg från 
planen behöver göras. 

Umeåregionens kommuner bör verka för att kommunmedborgare i allmänhet och närboende i synnerhet 
ges möjlighet att bli delägare i vindkraftverk i kommunerna. 
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MÖJLIGA OMRÅDEN FÖR VINDKRAFT

Möjliga områden för vindkraft i Umeåregionen
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Urvalskriterier

För att välja möjliga områden för vindkraft har 
följande urvalskriterier använts:

Området ska ha en årsmedelvind på över 7 m/s 
på 103 m höjd (enligt Uppsala universitets 
vindberäkningar enligt MIUU-modellen).

Områdena ska i ytterkant ha ett avstånd av 
minst 1000 m från bostäder och fritidshus. Det-
ta med hänsyn till säkerhetsavstånd för iskast, 
skuggor, reflexer, buller m.m 

Området måste vara tillräckligt stort för att 
rymma minst 5 vindkraftverk, d.v.s. ha en area 
av minst 100 ha (1x1 km).

Havsbaserade verk ska placeras minst 3 km från 
land och max 1,5 mil ut till havs.

Områden med väg- och järnvägsreservat har i 
största möjliga utsträckning undvikits. 

Områden som är av riksintresse för försvaret, 
sjöfarten och luftfarten har undvikits. 

Verken bör generellt inte placeras inom områ-
den med andra riksintressen, Natura 2000-om-
råden, naturreservat, o.s.v. där vindkraftverken 
kan komma att påverka områdets bevarandevär-
den negativt.

Generella riktlinjer vid utbyggnad av 
vindkraftsområden

Riktlinjerna för tilläggsplanen gäller vindkraftverk 
som ansluts till elnätet och som är en del av den 
nationella elproduktionen.

Placering och säkerhet

Verken ska placeras på ett sätt som är lämpligt 
i förhållande till omgivningen och så att verken 
upplevs som en sammanhållen grupp.

Vindkraftverken placeras om möjligt i ett 
ordnat geometriskt mönster som stämmer med 
områdets topografi.

Bostäder bör undvikas inom 1000 m radie från 
verket, vilket betyder att inte heller någon 
nyetablering inom detta avstånd är lämpligt.
Säkerhetsavstånd till andra verksamheter bör 
tas i beaktande vid planeringen. (Gäller inte 
Robertsfors)

Vindkraftverk bör undvikas i närheten av bo-
städer om det kan befaras störningar i form av 
buller, skuggor, reflexer mm kan förekomma. 
Säkerhetsavstånd till andra verksamheter bör 
tas i beaktande vid planering.(Tillägg för Ro-
bertsfors)

Vid etablering av nya vindkraftverk ska riktvär-
den för ljud från vindkraft (Naturvårdsverket 
rapport 6241:2009) tillämpas.

Minsta avstånd till väg och järnväg ska vara 
minst verkets totalhöjd + 20 m.

Samråd ska ske med Transportstyrelsen vid 
lokalisering av vindkraftverk närmare än 55 km 
från Umeå city airport, Örnsköldsviks flygplats, 
Skellefteå flygplats eller Lycksele flygplats.

Vindkraftverk över 40 m ska hindermarkeras 
enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Vind-
kraftsverk ska markeras på flygkartan.

Verk bör inte placeras närmare än 200 meter 
från stora kraftledningar. 

Vid detaljprojektering tillämpas Boverkets re-
kommendation för säkerhetsavstånd.

Vindkraftverk (enstaka och grupper) bör inte 
etableras inom natur- och kulturskyddade områ-
den om syftet med skyddet riskerar att skadas.
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Utbyggnad av vindkraft ska inte påverka våt-
marker av klass 1och 2 annat än i begränsad 
omfattning.

Vindkraft till havs ska beakta lagstiftningsmäs-
sigt skyddade fornlämningar som skeppsvrak.

Elektriska kablar och ledningar bör grävas 
ner och även samordnas med annan lednings-
dragning. Transformatorer och ställverk ska 
placeras på lämpligt avstånd från områden där 
människor regelbundet vistas.

Uppförandet av verk inom ett renbetesområde 
bör ske under den tid då renarna inte befinner 
sig inom området.

Möjligheten att kring verken markbereda med 
inriktningen att förbättra renbeteslandet ska 
utredas. 

Vid etablering av vindkraftsparker ska samråd 
ske med samebyarna.

Bästa möjliga teknik ska användas för att 
förhindra att fåglar och andra djur dödas eller 
skadas av elledningar, rotorblad och transfor-
matorer.

Inom redovisade områden för sträckande fågel 
ska eventuella konflikter med vindkraftsetable-
ringar särskilt studeras och beaktas.

Enligt hushållningsbestämmelserna ska upp-
komna överskottsmassor av sprängsten m.m. 
nyttiggöras inom projektet eller omhändertas 
på ett sådant sätt att påverkan på naturmiljön 
och landskapsbilden blir begränsad.

Innan slutlig planering av ett vindkraftsområde 
ska eventuella prospekteringsintressen utredas 
och beaktas.

Risken för iskast där människor vistas bör utre-
das och vid behov beaktas.

Informationstavla ska finnas på området inne-
hållande varningstexter och restriktioner. 

Vid nedtagande av verk ska området återställas.

Utseende

Rotorbladen bör vara behandlade för att   
 minimera risken för störande reflexer.

Verken bör inte användas som reklampelare.

Varje grupp av verk bör ha liknande utseende 
och storlek och ska färgsättas och placeras med 
omgivningen i åtanke.

Vindkraftverk som medför krav på blinkande 
högintensiv hinderbelysning ska utvärderas ur 
landskapssynpunkt.  

Enstaka vindkraftverk
Enstaka verk (1-3 st) s.k. gårdsverk som tillgodoser 
ett brett, lokalt intresse kan prövas om de motstå-
ende intressena är begränsade och om riktlinjerna i 
denna plan följs.

Gårdsverk är mindre vindkraftverk (20-50 m) som 
i första hand producerar energi till den egna verk-
samheten eller fastigheten. Nedanstående riktlinjer 
har formulerats utifrån den teknik som används 
idag. Införande av ny teknik kan medföra att delar 
av riktlinjerna behöver omformuleras.

Riktlinjer för gårdsverk

LOKALISERING

Gårdsverk ska placeras i anslutning till den 
egna verksamheten eller fastigheten.

Vid lokalisering inom område med restriktioner 
enligt annan lagstiftning, exempelvis strand-
skydd, ska ärendet först prövas i dessa avseen-
den.

Vid lokalisering av gårdsverk bör särskilt på-
verkan på kulturmiljön beaktas.

SÄKERHETS- OCH SKYDDSAVSTÅND

Skyddsavstånd till egen bostad, den egna fast-
ighetsgränsen vägar och kraftledningar ska på 
grund av risken för iskast m.m. vara minst 2 
gånger verkets totalhöjd (navhöjd + rotorra-
die). För verk som monteras på byggnad avgörs 
den sammantagna lämpligheten i samband med 
bygglovprövningen.

UTFORMNING

Gårdsverkets höjd ska prövas med hänsyn till   
befintliga förhållanden på platsen. Navhöjden 
bör dock inte överstiga 30 m.

Rotorbladen bör vara antireflexbehandlade.
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konkurrerande intressen 
Naturmiljö

MÅLSÄTTNING

Utbyggnaden av vindkraft i Umeåregionen bör und-
vikas inom områden som har höga naturvärden.

De områden som föreslås i planen utgörs i huvud-
sak av skogsområden som brukats. Inom en del 
av områdena kan det finnas mindre områden med 
höga naturvärden, nyckelbiotoper eller skyddsvärda 
våtmarker. Utbyggnad av vindkraft kommer att 
påverka miljön lokalt.  

Fåglar

MÅLSÄTTNING

Utbyggnaden av vindkraft inom Umeåregionen ska 
ske så att rovfåglar och flyttfåglar påverkas så lite 
som möjligt. 

Umeåregionens läge i Kvarken, som är ett viktigt 
flyttstråk för fåglar, medför särskild uppmärk-
samhet på fågelfaunan. Inställningen är att beakta 
fågelintressen och undvika utbyggnad, eller i andra 
hand kompensera intrång, inom de områden där 
konflikter med fågelintresset är stort.

Landskapsbild

MÅLSÄTTNING

Utbyggnaden av vindkraft i Umeåregionen bör 
främst ske genom att samla vindkraftsverk i större 
parker relativt långt från bebyggelse på höjdlägen i 
skogslandskapet.

RIKTLINJE

Umeåregionens strategi att samla utbyggnaden till 
ett antal större vindkraftsparker medför att behovet 
av att bygga vindkraft på andra ställen bör minska, 
vilket kommer att vara positivt för landskapsbilden 
som helhet.

Rekreation och friluftsliv

MÅLSÄTTNING

Vindkraftsutbyggnaden bör ske så att rekreation 
och friluftsvärden tillvaratas och vid behov kom-
penserar för intrång.

RIKTLINJE

Vindkraftsverk påverkar rekreativa värden både 
negativt och positivt. Det negativa är inverkan på 
områdenas ostördhet genom visuell och ljudmäs-
sig påverkan. Det positiva är att tillgängligheten 
ökar genom anläggande av vägar som även kan 

nyttjas för det rörliga friluftslivet. I samband med 
etableringar av vindkraft kan en medveten plane-
ring också kompensera för intrång och tillföra nya 
värden.

Kulturmiljö

MÅLSÄTTNING

Utbyggnaden av vindkraft bör göras så att påverkan 
på kulturmiljöerna minimeras.

Umeåregionens vindkraftplan bedöms påverka 
kulturmiljöer i begränsad omfattning. Fornläm-
ningar i skogsmiljöerna kan påverkas. Kunskapen 
om fornlämningar i skogsmiljöer är dock bristfällig 
eftersom alla skogsområden inte inventerats. Till 
havs finns skyddade fornlämningar som skepps-
vrak. Områden som bedöms känsliga för vindkraft 
är exempelvis gamla bymiljöer, ängs- och betes-
landskap, bronsåldershögar, herrgårdsmiljöer eller 
kyrkliga miljöer. Föreslagna områden bedöms inte  
påverka kulturmiljöer i större omfattning.

Rennäringen

MÅLSÄTTNING

Vindkraftsområden bör i första hand undvikas inom 
områden av riksintresse för rennäringen. Undantag 
kan göras under förutsättning att utbyggnaden av 
vindkraft kan ske med hänsyn till rennäringen och 
att vindpotentialen är särskilt gynnsam. 

Stora områden i Umeåregionen berörs av riks-
intressen för rennäringen. Det råder osäkerheter 
kring vilka konsekvenserna är för rennäringen men 
sannolikt är det påverkan genom byggandet av nya 
vägar och kraftledningar som stör renarna samtidigt 
som mark för betet krymper.  

Boende

MÅLSÄTTNING

Utbyggnad av vindkraft inom Umeåregionen bör 
ske så att negativ påverkan på boendemiljöer und-
viks.

RIKTLINJE

Med Umeåregionens riktlinje om minst 1000 meter 
till närmaste bostäder kan störningar som buller, 
skuggning, reflexer och visuell påverkan begränsas.

Totalförsvar

I hela Umeåregionen finns områden av stort värde 
för totalförsvaret. Enligt miljöbalken ska totalför-
svarets intressen ges företräde. Det medför att vissa 
områden som är intressanta för vindbruk inte kun-
nat föreslås som lämpliga för vindbruk.
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Teckenförklaring till kartorna

RIKSINTRESSE VINDKRAFT 
Sedan 2004 finns i Sverige mark- och vattenområ-
den som är angivna som riksintressen för vindbruk. 
Dessa områden anses av Energimyndigheten sär-
skilt lämpliga för elproduktion genom vindkraft. 
På kartorna i planförslaget är dessa områden av 
riksintresse för vindkraft markerade. Genom plan-
förslaget föreslås delvis andra områden som riksin-
tresseområden. 

Konkurrerande intressen

På översiktskartorna har ett urval av de konkurre-
rande intressena slagits samman och markerats.

RIKSINTRESSE RENNÄRING
Områden som är av riksintresse för rennäring är 
skyddade enligt miljöbalken 3 kap. 5§ och anses 
vara viktiga ur nationell synvinkel. Områdena kan 
bestå av kärnområde och strategiska platser (svår 
passage, flyttled och rastbete).

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV
Områden av riksintresse för friluftslivet har stora 
friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kul-
turkvaliteter, variationer i landskapet och har god 
tillgänglighet för allmänheten. Områdena ska också 
vara eller kunna bli attraktiva för besökare.
 
RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ
Kulturmiljö kan vara tex. fornlämningar, boplatser, 
historiska boendemiljöer, gravfält, gruvor, kvarnar 
m.m.

RIKSINTRESSE SJÖFART

MILITÄRT INTRESSEOMRÅDE
Områden som har betydelse för totalförsvaret skyd-
das av miljöbalken 3 kap. 9§ och ska så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan motverka 
försvarsintressen.

INFRASTRUKTUR

Sjöfart
Sjöfart i form av farleder, hamnar och områden i 
övrigt som verket anser behövs för sjöfartsändamål.  

Järnvägar
-

nerade Norrbotniabanan. Flera korridoralternativ är 
föreslagna och av riksintresse.

Vägnät
Europavägarna E4 och E12 och reservat för förbi-
fart för E4 och E12. 

Luftfart
Förslag till riksintressebeskrivning
har upprättats av Luftfartsverket och är för närva-
rande föremål för behandling hos Transportstyrel-
sen. Dessutom finns ett anspråk från Umeå City
Airport om ett område som bör vara fredat från 
vindkraft då det, med avseende på att det kan ut-
göra ett hinder för in- och utflygningsvägar. Zonen 
är närmast att betrakta som ett ”skyddsområde” för 
flygplatsen som i möjligaste mån ska vara fri från 
hinder.

UMEÅ TILLVÄXTOMRÅDE
Umeås framtida tillväxtområde för utökad bebyg-
gelse och infrastruktur inom vilket vindkraft inte 
ska ske.

UTREDNINGSOMRÅDEN FÖR VINDKRAFT
Områden som vid denna plans framtagande är un-
der utredning för möjligheten att anlägga vindkraft 
trots starka konkurrerande intressen.

VÄRDEFULL NATUR
Kända områden med höga naturvärden t.ex. påbör-
jade reservatsobjekt, preliminära reservatsobjekt, 
limniska skyddsområden, frivilliga avsättningar, 
ekoparksområden, Natura 2000-områden (som 
anses behöva ett starkare skydd), Domänreservat, 
andra värdefulla naturområden, utredningsområden.

VÅTMARKSINVENTERING
I projektet våtmarksinventeringen har alla våtmar-
ker klassificerats beroende på naturvärde. De som 
redan är påverkade av mänsklig aktivitet har fått 
låga naturvärden. Endast opåverkade våtmarker 
med mycket högt eller högt naturvärde har beaktats 
i planen.

Områden med skyddad natur är en samman-
slaging av följande;

RIKSINTRESSE NATURVÅRD
Dessa områden är skyddade enligt 3 kap. 6 § miljö-
balken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada naturmiljön.

NATURRESERVAT
Reservat används för att skydda olika typer av 
natur, från små växtlokaler till vidsträckta fjällom-
råden, våtmarker, odlingslandskap, vattenmiljöer, 
geologiska bildningar m.m.
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Konkurrerande intressen inom Umeåregionen
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Miljöbalken anger fem syften med naturreservaten:
Bevara biologisk mångfald 
Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
Tillgodose behov av områden för friluftslivet 
Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla na-
turmiljöer 
Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för 
skyddsvärda arter

Natura 2000 är en internationell satsning av EU 
för arbetet med naturvårdsfrågor där grundtanken 
är att skydda kärnområden av värdefull natur och 
därigenom bevara den biologiska mångfalden för 
framtiden. 

NYCKELBIOTOPER
Nyckelbiotoper är områden med mycket höga na-
turvärden. Dessa har egenskaper som gör att de har 
en nyckelroll för missgynnade och hotade djur och 
växter.

NATURVÅRDSAVTAL
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som 
tecknas mellan Skogsstyrelsen och markägare. Syf-
tet med avtalet är att bevara, utveckla eller skapa 
områden med höga naturvärden.

BIOTOPSKYDD
De områden som kan få denna status är ”mindre 
mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för 
hotade djur- eller växtarter eller som annars är sär-
skilt skyddsvärda”.

I de efterföljande detaljkartorna särredovisas en del 
av de intressen som slagits samman i översiktskar-
torna. 
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Områden för vindkraft i Umeåregionen

Arbetet med översiktsplanen har resulterat i 31 
föreslagna områden med en area av totalt 42 000 ha 
totalt inom Umeåregionen. För att enklare kunna 
överskåda de olika kommunernas förutsättningar 
redovisas varje kommun var för sig. De särskilda 
konflikterna tas upp i samband med respektive 
område.

I områden som Energimyndigheten utpekat som 
riksintressen kan anläggande av vindkraft övervä-
gas även om områdena är utpekade som riksintres-
sen för rennäringen. Umeåregionen anser att ut-
byggnad inom riksintresseområden för rennäringen 
endast kan göras under speciella förhållanden och 
med särskilt goda vindförutsättningar. 

Umeåregionen föreslår därför att de områden som 
är föreslagna som riksintressen för vindbruk och 
som också är föreslagna som lämpliga områden 
för vindkraft i denna tematiska översiktsplan, bör 
utpekas som riksintresseområden för vindbruk av 
Energimyndigheten. 

Följande områden föreslås som riksintressen för 
vindbruk, se karta se sid. 76. 

GABRIELSBERGET
STORÅSEN-STENBERG
VÄSTAMARKEN
ÄNGERSJÖ-BJÄNNBERG
SÄVARBERG
IVARSBODA
LANTVALLEN (DELAR AV)
GRANBERGET SAMT VÄST GRANBERGET
LOBERGET - HÖGGRAVULIDEN
FÄBOLIDEN

Underlag
Tilläggsplanens urval av områden baseras till 
största del på kartstudier. Fältbesök är därför nöd-
vändiga för att säkerställa områdenas status inför 
planerad exploatering.

Följande områden har valts som lämpliga för vind-
kraftsetablering:

BJURHOLMS KOMMUN AREAL (HA)
FÄBOBERGET- BRATTFÄLLBERGET 2813
GAMMKOLIDEN
SALSBERGET
SÖRKLUBBEN
SUMMA 5722

NORDMALINGS KOMMUN AREAL (HA)
DEGERFJÄRDEN 2963
FÄBOBERGET- BRATTFÄLLBERGET
GABRIELSBERGET
STORÅSEN- STENBERG
ÄNGERSJÖ- BJÄNNBERG
SUMMA 9731

ROBERTSFORS KOMMUN AREAL (HA)
GRANBERGET
HÖG-GRAVULIDEN 
IVARSBODA
LANTVALLEN
RENGÅRDSSTUTBERGET
RÖJMYRBERGET
VÄST GRANBERGET 422
ÖST OM RATAN, LITET
ÖST OM RATAN, STORT
ÖST OM SIKEÅ
ÖST OM SKÄRAN 2414
SUMMA 17650

UMEÅ KOMMUN AREAL (HA)
HÄSTKÄLEN 394
HÖGLUNDAKÄLEN 839
HÖRNEÅ
IVARSBODA 89
LOBERGET
SÄVARBERG
VÄSTAMARKEN
ÄNGERSJÖ- BJÄNNBERG
SUMMA 4285

VINDELNS KOMMUN AREAL (HA)
BRÄNNBERGET 896
BRÄNT-KULLSJÖLIDEN 291
FÄBOLIDEN
LIDMYRBERGET 294
STOR-LAPPHUSLIDEN
SUMMA 3714

VÄNNÄS KOMMUN AREAL (HA)
GRANLUNDSBERGET
LIDBERGET
SUMMA 831
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Bjurholms kommun med sina 2500 invånare har en 
totalarea av 1400 km². Stora områden klassas som 
riksintresse för rennäringen. De två stora vattendra-
gen, Lögdeälven och Öreälven, är riksintressanta ur 
naturvårdssynpunkt.

Kommunen har ett antal berg med goda vindlägen. 
En del lägen faller bort med hänsyn till konkurre-
rande intressen som rennäring och totalförsvaret. 

Höjdlägena är också områden som mycket väl kan 
utgöra häckningslokaler för rovfåglar av olika slag. 
Dessa områden bör inventeras på rovfågel och kon-
sekvenser av vindkraft utredas.

Delar av områdena uppfyller inte Umeåregionens 
riktlinje om minst 7 m/s på 103 meters nivån men 
föreslås ändå i en samlad bedömning ingå som ut-
byggnadsområden för vindkraft. 

De föreslagna områdena ligger nästan uteslutande i 
brukad skogsterräng och påverkar därför i begrän-
sad omfattning kulturvärden i bebyggda områden. 

Sannolikt kommer vindkraftverk att synas från 
vissa byar och samhällen men påverkan i negativ 
riktning är snarare på naturvärden och i viss mån 
rennäring än landskapsbilden. Vid en detaljpro-
jektering av vindkraftsparkerna bedöms det dock 
möjligt att genom en medveten planering minimera 
dessa konsekvenser.

Balberget föreslås inte som lämpligt område för 
vindkraft. Det allmänna intresset för naturvården 
och naturreservatet bedöms här inte förenligt med 
utbyggnad av vindkraft.

Rennäringsområdet sydost om Bjurholm vid Lid-
knopen/Storlidberget är riksintressant för rennär-
ing och används i större omfattning av samebyn. 
Riksintresset för rennäringen bedöms inte förenligt 
med utbyggnad av vindkraft i detta område. Områ-
det med god vind ligger också nära byarna Vitvatt-
net och Brännland.

Området som omfattas av Sörklubben, Gammkoli-
den och Salsberget kan ses som en enhet med möj-
lighet att sammanhängande bygga ut och etablera 
ett större område för vindkraft. Utbyggnad kan 
gärna ske i samverkan med de i översiktsplanen för 
Örnsköldsvik angivna områdena Åliden – Hemliden 
och Brattmyrliden.

BJURHOLMS KOMMUN AREAL (HA)
FÄBOBERGET- BRATTFÄLLBERGET 2813
GAMMKOLIDEN
SALSBERGET
SÖRKLUBBEN
SUMMA 5722

Planförslag- Bjurholms kommun 
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Möjliga områden för vindkraft i Bjurholms kommun

Konkurrerande intressen i Bjurholms kommun
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FÄBOBERGET- BRATTFÄLLBERGET – 3422 HA

Områdesbeskrivning 
Området ligger söder om Bjurholms centralort, 
väster om Angnäs och norr om Brattsbacka. I öster 
sluttar det kuperade området ner mot Öreälvens 
meandrande dalgång. Fäboberget-Brattfäll är ett re-
lativt stort område som delvis går in i Nordmalings 
kommun och består av brukad skogsmark med i 
huvudsak få områden med höga naturvärden. 

Det går en kraftledning i sydost genom området 
och längs den nordvästra kanten. Vilhelmina Norra 
sameby har en flyttled samt ett kärnområde i nära 
anslutning till västra delen av området.

Inom större delen av området blåser det minst 7 
m/s på 103 m höjd. 

Vindkraftverk kommer att synas från byarna Bratts-
backa och Långvattnet i Nordmalings kommun och 
från Agnäs i Bjurholms kommun.  
Inom Fäboberget-Brattfäll finns ett flertal sump-
skogar och det finns även mindre områden med våt-
mark med höga naturvärden samt vattendrag som 
ingår i Natura 2000. Längst i områdets sydvästra 
hörn finns det mindre naturreservatet Flinktorpet 
med sitt sällsynta bestånd av långskägg.

Att beakta vid exploatering
Våtmarken samt Natura 2000 bör undvikas vid ev. 
exploatering av området. Tillgången till vägar och 
kraftnät underlättar transporten och uppförandet av 
verken.

Skyddsvärden inom och i anslutning till området
1. Natura 2000 Inner-Bjännsjön + biflöden Lid-

bäcken till Öreälven
2. Flyttled samt kärnområde för renbete Vilhel-

mina Norra sameby
3. Våtmark klass 2 Extern id: 20J7B01

Fäboberget- Brattfällberget i Bjurholms kommun
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GAMMKOLIDEN – 849 HA

Områdesbeskrivning
Gammkoliden är ett bergsområde beläget öster om 
Bredträsk och söder om Lill-Holmsjön med relativt 
branta sluttningar mot öster. Gammkoliden ligger 
på ca 400 möh och har inslag av flera myrar och ett 
par sjöar. 

Det finns en möjlig infartsväg i norra delen av om-
rådet samt ett par i söder.  Söder om området finns 
ett stort kärnområde för rennäringen. Natura 2000-
området i södra delen bedöms inte påverkas av en 
vindkraftsetablering.  

Inom större delen av området blåser det minst 7 
m/s på 103 m höjd. 

En vindkraftspark i detta läge skulle synas från 
byn Bredträsket även om området är lokaliserat i 
ett gynnsamt vädersträck, nordost om byn, vilket 
medför mindre påverkan på landskapbild och från 
skuggor.

Att beakta vid exploatering
Det finns 2 infartsmöjligheter i söder, men om-
rådets branthet kan försvåra etablering. Rovfågel 
födosöker troligen ut över myrmarkerna i nordost 
och/eller häckar i de branta östra delarna. Norra 
delen, nära sjöar borde inventeras på rovfågel eller 
uteslutas. 
Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Natura 2000 (biflöde till Storsjön)

Gammkoliden i Bjurholms kommun
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SALSBERGET – 1373 HA

Områdesbeskrivning
Salsberget ligger mellan Bredträsk och Karlsbäck 
ca 3 mil väster om Bjurholms centralort. Området 
är ett kuperat skogsområde med flera sjöar och 
vattendrag (vissa är skyddade enligt Natura 2000) 
och med ett väl utbyggt vägnät. Vilhelmina Norra 
sameby har renbetesområden söder och norr om 
området. Här finns även en nyckelbiotop.

Inom större delen av området blåser det minst 7 
m/s på 103 m höjd. 

Området ligger långt ifrån bebyggelse.

Att beakta vid exploatering
Bastuberget är troligen för brant för möjlighet 
till vägbyggnad. Områden närmast tjärnar och 
nyckelbiotoper bör inventeras på kungsörn eller 
undvikas. Nyckelbiotopen är en bergbrant med 
spår av skogsbrand. Här växer äldre tallskog med 
rikligt med stående död ved. Skyddsvärd natur bör 
undantas exploatering.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området
1. Nyckelbiotop
2. Natura 2000, Salstjärnen och Lill-Bastutjärn
3. Renbetesområde Vilhelmina Norra (Utanför)
4. Sto-Risliden (norra) och Rödtjärnliden    

(södra). Områden med höga naturvärden.   
 SCA är markägare.

Salsberget i Bjurholms kommun
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SÖRKLUBBEN – 802 HA

Områdesbeskrivning
Sörklubben är ett starkt kuperat skogsområde mel-
lan byarna Stennäs och Bredträsk. Infartsvägen från 
söder sträcker sig genom nästan hela området. 
Området hyser ett flertal nyckelbiotoper varav 2 
är biotopskyddsområden. Biotopskyddsområdena 
är urskogsartade barrskogar med inslag av äldre 
lövträd och rikligt med död ved. Nyckelbiotopen 
vid Lappmyrbäcken är äldre gransumpskog med 
30 % inslag av glasbjörk. Nyckelbiotopen i norr 
vid Klippen är en gammal hällmarkstallskog och 
delområdet är till viss del impediment i den branta 
sluttningen. 
Inom större delen av området blåser det minst 7 
m/s på 103 m höjd.

Att beakta vid exploatering
Vägen ökar tillgängligheten vid ev. exploatering. 
Nyckelbiotoperna och skyddsvärd natur bör undan-
tas exploatering.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området
1. Biotopskydd, Äldre naturskogsartade skogar. 

Granskog, 1,7ha. 
2. Biotopskydd, Urskogsartade bestånd av barr-

träd. Granskog, 1,6ha. Dnr: 335 år 1994
3. Nyckelbiotop, SCA, Barrnaturskog och berg-

brant id: 47 399
4. Nyckelbiotop, Gransumpskog
5. Nyckelbiotop, Hällmarksskog Holmen skog id: 

70916330360

Sörklubben i Bjurholms kommun
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Nordmaling med sina 7300 invånare har en totala-
rea av nästan 1300 km2. Nordmaling har goda vind-
förhållanden längs stora delar av kusten. Dessutom 
finns fyra höjdområden väster om E4:an med bra 
vindförhållanden. 

Fem riksintressanta områden för vindbruk ligger 
helt eller delvis inom kommunen. Av dessa områ-
den är det endast Gabrielberget som inte konkurre-
rar med andra riksintressen. 

Tre av riksintresseområdena för vindbruk är i sin 
helhet eller delvis föreslagna som utbyggnadsområ-
den för vindkraft. 

Området Storåsen - Stenberg norr om Lögdeäl-
ven, nästan i mitten av kommunen, innebär avsteg 
från Umeåregionens generella princip att undanta 
utbyggnad i kärnområden för rennäring på grund av 
dess goda vindläge och markanvändningsmässiga 
lämplighet.

Riksintresseområdet för vindbruk väster om Sun-
nansjö utgör en svår passage för rennäringen och 
bedöms därför inte möjligt att förena med utbygg-
nad av vindkraft, se kartor på föregående sidor. 

Stora områden väster om E4:an är klassade som 
riksintressanta för rennäringen. De två stora vatten-
dragen Lögdeälven och Öreälven är riksintressanta 
ur naturvårdssynpunkt, liksom Järnäshalvön och 
Kronören.

Hela kuststräckan sydost om E4:an och Botniaba-
nan har goda vindförhållanden men utgör inte lång-
siktigt hållbara platser för vindbruk. Här bedöms 
värdet för det rörliga friluftslivet, naturvården och 
utveckling för rekreationsmöjligheter vid kusten ha 
ett större värde än utbyggnad av vindkraft. 

Järnäshalvön är dessutom av riksintresse för natur-
vården med hänsyn till att området har ett av lan-
dets bäst utvecklade drumlinområden. Järnäshalvön 
används som demonstrationsobjekt för undervis-
ning och forskning. Området är liksom Kronören 
viktig för både häckande och sträckande fågel.

Förslag till kommunspecifik riktlinje

Storåsen-Stenberg och Gabrielberget föreslås 
bli riksintressanta för vindbruk.

Planförslag- Nordmalings kommun 
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NORDMALINGS KOMMUN AREAL (HA)
DEGERFJÄRDEN 2963
FÄBOBERGET- BRATTFÄLLBERGET
GABRIELSBERGET
STORÅSEN- STENBERG
ÄNGERSJÖ- BJÄNNBERG
SUMMA 9731

Möjliga vindkraftsområden i Nordmalings kommun
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FÄBOBERGET- BRATTFÄLLBERGET – 3422 HA

Områdesbeskrivning
Området ligger söder om Bjurholms centralort, 
väster om Angnäs och norr om Brattsbacka. I öster 
sluttar det kuperade området ner mot Öreälvens 
meandrande dalgång. Fäboberget-Brattfjäll är ett 
relativt stort område som delvis går in i Nord-
malings kommun. Området består av brukad skogs-
mark med i huvudsak få områden med höga na-
turvärden. Området kommer att synas från byarna 
Brattsbacka och Långvattnet i Nordmalings kom-
mun och från Agnäs i Bjurholms kommun. 

Inom Fäboberget-Brattfjäll finns ett flertal sump-
skogar och det finns även mindre områden med 
våtmark med höga naturvärden samt vattendrag 
som ingår i Natura 2000. Det finns en kraftledning 
i sydost genom området och längs den nordvästra 
kanten. Vilhelmina Norra sameby har en flyttled 
samt ett kärnområde i nära anslutning till västra 
delen av området.

Inom större delen av området blåser det minst 7 
m/s på 103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Våtmarken samt Natura 2000 bör undvikas vid 
ev. exploatering av området. Tillgången till vägar 
och kraftnät underlättar transporten och uppföran-
det av verken.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Natura 2000 Inner-Bjännsjön + biflöden Lid-

bäcken till Öreälven
2. Flyttled samt kärnområde för renbete Vilhel-

mina Norra sameby
3. Våtmark klass 2 Extern id: 20J7B01

Fäboberget- Brattfällberget
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GABRIELSBERGET – 2596 HA

Områdesbeskrivning
Gabrielsberget är redan idag under utredning för 
byggande av vindkraft. Området är av riksintresse 
för vindkraft och ligger på gränsen mot Västernorr-
land och har Botniabanan och E4 i söder. Området 
präglas av små kullar med berg i dagen och mindre 
myrmarker. Den norra delen består av en större våt-
mark med höga naturvärden. Närmaste bebyggelsen 
är Ava, ca 1 km öster om vindkraftsområdet. Söder 
om området finns en av Vattenfalls regionledningar.

Att beakta vid exploatering
Inom Gabrielsberget finns redan planer på vind-
kraftssatsning. En utveckling av området i nordväst 
kan bli aktuell under förutsättning att det görs med 
beaktande av naturvärdena. Spridda områden med 
fornlämningar kan också påverka lokal placering av 
verken.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Nyckelbiotop, barrskog
2. Nyckelbiotop, SCA skog Lövrik barrblandskog 

id: 73 191
3. Våtmark klass 1. Stormyran Extern id: 20J0D01 
4. Våtmark klass 2. STARRMYAN mfl Extern id: 

20J0E01
5. Fornlämningar. Nordmaling 207:1 och Nordma-

ling 198:1 inga beskrivningar tillgängliga

Gabrielsberget, Nordmalings kommun
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STORÅSEN-STENBERG - 2583 HA

Områdesbeskrivning
Området är av riksintresse för såväl vindbruk som 
rennäring. Ett antal sjöar finns insprängda i områ-
det, bl a Stenträsket, Harkvattnet, Gäddträsket och 
Orrmyrträsket. Området är i övrigt småkuperat med 
det föregående nämda sjöarna och små myrmarker 
insprängda mellan topparna. Det finns infartsvä-
gar från i princip alla vädersträck. På Storåsen 297 
m.ö.h. står idag en mast. Området avgränsas i syd-
väst mot en av Svenska Kraftnäts stamledningar. 

Området är av riksintresse för såväl rennäring som 
för vindbruk. Det föreslagna området för vindbruk 
ingår som en del i ett större sammanhängande om-
råde för Vilhelmina norra sameby. Vindpotentialen 
i området är bra och andra allmänna konkurrerande 
intressen i området är få. Med hänvisning till att 
det bedöms möjligt att göra en större utbyggnad 
av vindbruk samtidigt som att stora delar av ren-
beteslandet inte påverkas, och att det sannolikt går 
att placera vindkraftsverken med viss hänsyn till 
rennäringen, föreslås området som lämpligt för 
vindbruk. Förutom rennäringsintresset kan området 
utgöra viktiga häckningslokaler för Berguv som 
inför exploatering bör studeras. Möjlig utvidning 
av vindkraftsområdet finns västerut.

Att beakta vid exploatering
Stockbäckstjärnen och Snålvattnet med biflöden till 
Lögdeälven är av riksintresse för naturvården. Vid 
vägbyggnation för vindexploatering bör påverkan 
på dessa undvikas.
Förutom rennäringsintresset kan området utgöra 
viktiga häckningslokaler för Berguv som inför ex-
ploatering bör studeras.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Riksintresse naturvård, Stockbäckstjärnen och 

Snålvattnet med biflöden till Lögdeälven
2. Naturvärde, Barrblandskog

Storåsen- Stenberg, Nordmalings kommun
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ÄNGERSJÖ-BJÄNNBERG – 1120 HA

Områdesbeskrivning
Området ligger på gränsen mellan Nordmalings 
och Umeå kommun, söder om byarna Bjännberg 
och Mullsjö och består av flack brukad skogsmark. 
En del mindre myrar bildar en mosaik i området 
med bl a Orrmyran, Skäftesmyran och Älgmyran. 
Det finns även ett antal mindre bäckar i området. 
Väster om området ligger en sk. svår passage för 
rennäringen som består av Ängerån.

Ängersjö-Bjännberg ligger inom ett flyttstråk för 
sträckande fåglar varför det är särskilt viktigt att 
studera en framtida vindkraftsparks påverkan på 
fåglar. Området kan också utgöra viktig häcknings-
lokal för fjällvråk och berguv. 

Det finns ett väl utbyggt vägnät och en kraftledning 
passerar området i sydväst. Området är belastat 
med undersökningstillstånd och det finns prospek-
teringsintressen för mineral enligt Bergsstaten. 

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Fornlämningar, Hörnefors 68:1 & Hörnefors 

64:1 gränsmärke
2. Pågående resevatsbildning, markägare Holmen 

skog

Ängersjö- Bjännberg, Nordmalings kommun
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DEGERFJÄRDEN – 2963 HA

Områdesbeskrivning
Området är beläget till havs, ca 5 km från land. 
Det ligger på gränsen till Västernorrland. Innanför 
området ligger ett skjutfält och stoppområde för 
vindkraft. 

I Västernorrland vid Husum väster om området, 
på Själnön, finns idag redan en vindkraftspark. Ca 
3km längre ut till havs går farleden Husum-Vallins-
grund. 

Att beakta vid exploatering
Kunskapsläget kring vindkraftens påverkan på fisk 
och fisket bör utredas i samband med exploatering.

Vid all exploatering till havs skall samråd med sjö-
fart och försvarsmakten göras och åtgärder vidtas 
för förstärkning av radar.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Skjutområde
2. Natura 2000 och Riksintresse Naturvård - 

KRONÖREN

Degerfjärden, Nordmalings kommun
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Robertsfors med sina nästan 7000 invånare har en 
totalarea av nästan 1300 km2. Kommunen berörs 
av områden med intressen för totalförsvaret och 
områden nordväst om Flarken är riksintressanta för 
rennäringen. Rickleåns nedre del och kustområdet 
kring Dalkarlså är riksintressanta för naturvården. 
Stora områden väster om E4:an utgörs av utred-
ningskorridorer för Norrbotniabanan. När järnvägs-
utredningen är gjord och en planerad sträckning 
av järnvägen finns redovisat kommer ytterligare 
områden frigöras för vindkraftsändamål. 

Robertsfors är den kommun i Umeåregionen som 
har bästa vindförutsättningar. Hela kuststräckan ös-
ter om E4:an har vindförutsättningar som är intres-
santa för utbyggnad av vindkraft. Därtill finns en 
rad höjder i inlandet som är intressanta för vind-
kraftsutbyggnad.

Fem områden är av riksintresse för vindbruk varav 
två berörs helt eller delvis som riksintressen för 
rennäringen. Flera av riksintressena ligger närmare 
än 1000 meter från närmaste bostäder och anges 
därför inte i denna plan som utbyggnadsområden. 

Förslag till kommunspecifika riktlinjer:
Kuststräckan skall så långt möjligt undantas 
från exploatering av vindkraft dels p.g.a. det 
stora rekreationsvärdet och dels p.g.a. flyttstrå-
ken för fåglar. 

 Utbyggnadsområdena kring Granberget kan   
bli föremål för utvidgning, förutsatt att det    
kan ske utan större intrång på omgivningen.

 Hög-Gravuliden, Ivarsboda, Granberget och 
Rörmyrberget, med den avgränsning som 
anges i denna översiktsplan, föreslås bli riks-
intressanta för vindbruk.

Vindkraftsområden i Robertsfors kommun

ROBERTSFORS KOMMUN AREAL (HA)
GRANBERGET
HÖG-GRAVULIDEN
IVARSBODA
LANTVALLEN
RENGÅRDSSTUTBERGET
RÖJMYRBERGET
VÄST GRANBERGET 422
ÖST OM RATAN, LITET
ÖST OM RATAN, STORT
ÖST OM SIKEÅ
ÖST OM SKÄRAN 2414
SUMMA 17650

Planförslag- Robertsfors kommun 
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Möjliga vindkraftsområden i Robertsfors kommun
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Konkurrerande intressen i Robertsfors kommun. I bilden saknas utredningskorridorer för Norrbotniabanan. Se detaljkartor. 
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GRANBERGET – 136+79

Områdesbeskrivning
Granberget ligger ett par kilometer nordost om 
Sikeå, öster om E4 och ut mot havet. Granberget är 
uppdelat i två områden; ett område som är exploa-
terat med 11 vindkraftverk sen tidigare och ett som 
planeras att exploateras med ytterligare 5 vind-
kraftverk. 

För Granberget finns detaljplan för 6 vindkraftverk, 
” Detaljplan för del av Granberget, Robertsfors 
kommun” som vann laga kraft 2003-07-19. Det 
finns en väg genom området ner till badplatsen Kil-
lingsanden samt en grus- och bergtäkt på ca 20 ha 
med brytningstillstånd till 2021. 

Killingsanden ingår i Natura 2000-omårde enligt 
art- och habitatdirektivet. Längs kusten finns riklig 
fritidshusbebyggelse. Genom områdena rinner ett 
par mindre bäckar och här finns några sumpskogar 
med okänt naturvärde. Naturtypen är barrskog på 
morän. 

Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer på 
103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Området vid havet nyttjas flitigt för rekreation och 
verkens placering bör anpassas för att om möjligt 
passa in i terrängen.

Granberget, Robertsfors kommun
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HÖG-GRAVULIDEN – 1761 HA

Områdesbeskrivning
Hög-gravuliden ligger i det nordvästra hörnet av 
Robertsfors kommun ca. 6 km väster om Åkullsjön 
och 2 km väster om Olsliden. Området är relativt 
kuperat vid Frodtjärnliden och Hög-gravuliden. Det 
är ett stort område med god tillgång till vägar. I 
området finns ett Natura 2000-område omfattande 
vattendraget vid Stor-gravusjön med biflöden samt 
flera nyckelbiotoper längs de naturliga skogsbäck-
arna. Bäckravinerna bildar fuktiga och skuggiga 
miljöer som kan hysa många rödlistade arter. Längs 
en del av bäckravinerna har skogsstyrelsen klassat 
det som sumpskog men de ansluter till nyck-
elbiotoperna och bör ha högre naturvärden. 
Sumpskogen i områdets södra del är ett större 
område på myrmark.

Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer 
på 103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Vattendragen och övriga områden med höga 
naturvärden bör undantas från exploatering. 

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området

1. Nyckelbiotop, Holmen skog, Naturlig skogs-
bäck, lövrik 71417211000

2. Nyckelbiotop, Holmen skog, Naturlig skogs-
bäck, lövrik 71417208030

3. Nyckelbiotop, Holmen skog Bergbrant ner mot 
vattendrag 71417204050

4. Nyckelbiotop, Holmen skog, Naturlig skogs-
bäck, lövrik 71417208030

5. Naturvärde
6. Natura 2000 vattendrag, Stor-Gravusjön med 

Hög- Gravuliden, Robertsfors kommun
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IVARSBODA - 1576 HA

Områdesbeskrivning
Ivarsboda ligger mellan E4 och havet ca 5 km öster 
om Sävar. Det föreslagna området runt Ivarsboda 
gränsar både till Umeå och Robertsfors kommun 
och är sedan tidigare under utredning för vind-
kraft. Vid planering och etablering av vindkraft är 
det viktigt att byn inte omringas av vindkraftverk. 
Terrängen är flack med mycket myrmark och i norr 
finns våtmarker med höga naturvärden. I söder lig-
ger en nyckelbiotop med äldre gles barrskog på en 
ås. I området kan det uppstå konflikter mel-
lan vindkraftsetableringar och häckningar 
av rovfågel. Området ligger också inom 
flyttstråk för sträckande fåglar varför det är 
särskilt viktigt att studera en framtida vind-
kraftsparks påverkan på fåglar. Det finns 
spridda kulturlämningar över hela området, 
framförallt längst i norr och i söder. Hela 
området har använts för jord- och skogs-
bruk i flera hundra år och här finns rikligt 
med fornlämningar. Utanför det föreslagna 
området finns både åretruntbebyggelse och 
längs kusten rikligt med fritidshus. Områ-
det har stort värde för jakt och rekreation.

Inom hela området blåser det 7 m/s eller 
mer på 103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Hänsyn bör tas till häckande rovfåglar. Närhet 
till rekreationsområden bör också beaktas liksom  
kultur- och fornlämningar samt skyddsvärda våt-
marker.
Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området
1. Våtmark – Gryssjömyran, Jon-Anders-Stormy-

ran m.fl. 7 km ONO Sävar, 20K9H05
2. Naturväde, Barrblandskog
3. Fornlämning, Bygdeå 121:1 Torp

Ivarsboda, Robertsfors kommun
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LANTVALLEN – 555 HA

Områdesbeskrivning
Mellan väg E4 och havet samt mellan byarna Grys-
sjön, Ratu och Djäkneboda, ligger detta område. 
Tillfartsmöjligheterna till Lantvallen är mycket 
goda. Området innehåller ett flertal insprängda 
sumpskogar och myrar i det flacka landskapet. I 
de yttre delarna finns 4 områden med naturvärde 
i form av barrblandskog eller granskog. I området 
finns flera mindre sjöar och skogshyggen. Området 
ligger inom flyttstråk för sträckande fåglar varför 
det är särskilt viktigt att studera en framtida vind-
kraftsparks påverkan på flyttfåglar. Inom området 
finns en del äldre tallskogar och småtjärnar och 
området utgör viktiga häckningslokaler för små-
lom. En utbyggnad av vindkraft inom området bör 
ta hänsyn till detta.

Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer på 
103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Området bör inventeras på havsörn och smålom.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området

1. Fornlämning Bygdeå 64:1 och 65:1
2. Naturvärden

Lantvallen, Robertsfors kommun
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RENGÅRDSSTUTBERGET – 762 HA

Områdesbeskrivning
Området ligger ca 5 km nordväst om Robertsfors 
upp mot Tryssjön. Området är kuperat med en 
stor våtmark med höga naturvärden i den centrala 
delen och flera mindre sumpskogar. I den södra 
delen på Rengårdsstutberget finns en skyddsvärd 
hällmarkstallskog. De norra delarna har de högsta 
naturvärdena medan de södra delarna i allmänhet är 
mer påverkade och tål därmed en mer omfattande 
utbyggnad av vindkraft. Det går en väg längs den 
östra sidan i området.

Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer på 
103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Fällmyrskalberget, Rengårdsstutberget och Sprin-
talundberget bör inventeras på naturvärden innan 
exploatering. Påverkan på skyddsvärda våtmarker 
bör beaktas inför exploatering.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området

1. Fornlämningar Bygdeå 355:1 Bygdeå 372:2 
Bygdeå 372:1

2. Våtmark klass 2 Extern id 21K7I02
3. Nyckelbiotop Hällmarksskog Best id 

71317466090
4. Naturvärde

Rengårdsstutberget, Robertsfors kommun
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RÖJMYRBERGET – 920 HA

Områdesbeskrivning
Området ligger vid kommungränsen ca 4 km väster 
om Kålaboda. I sydost avgränsas området av närhe-
ten till byarna Mårtsmarken och Jonasmarken. Fö-
reslaget område består av flackare mark med stort 
inslag av sumpskog och våtmarker med både höga 
och mycket höga naturvärden. Inom området finns 
även flera bäckar. Malå sameby har kärnområde för 
renbete öster och väster om Röjmyrberget. Flera 
äldre vägar korsar området.

Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer på 
103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Vid exploatering bör hänsyn tas till nyckelbiotopen 
och de skyddsvärda våtmarkerna.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Våtmark klass 1 STOR-SORTMYRAN MFL 14 

KM SO BURTRÄSK 22K0H02
2. Kärnområde för renbete, Malå sameby
3. Nyckelbiotop, Barrnaturskog
4. Fornlämningar Nysätra 284:1 Sammanförda 

lämningar, Nysätra 285:1 Tjärdal
5. Våtmark klass 2 ANDERSVATTS-, LIND-

GRENSMYRAN MFL 13 KM SO BURTRÄSK 
22K0H01

Röjmyrberget, Robertsfors kommun
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VÄST OM GRANBERGET – 422 HA

Områdesbeskrivning
Ca. 7 km öster om Robertsfors och på den västra 
sidan av väg E4 ligger detta område, strax väster 
om byn Granberget. Området ligger sydost om 
Jomark vilket medför att skuggpåverkan och land-
skapsbild för byn måste studeras. Området ligger 
inom flyttstråk för tranor som bör beaktas inför en 
etablering. I området finns sumpskogar och nyck-
elbiotoper med gransumpskog, vilket indikerar att 
området är låglänt och med rörligt markvatten. En 
möjlig korridor för Norrbotniabanan finns väster 
om området. Genom området går en väg.

Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer på 
103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Nyckelbiotoperna bör inventeras och hänsyn til 
naturvärdena bör tas vid exploatering. Eventuell 
påverkan på riksintresset för kulturmiljön bör stu-
deras inför exploaering.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Nyckelbiotop; Gransumpskog, naturlig skogs-

bäck, örtrika bäckdråg
2. Nyckelbiotop; Barrnaturskog
3. Biotopskydd/Nyckelbiotop; äldre naturskogsar-

tad barrblandskog År 2003 Dnr 239
4. Fornlämning; Bygdeå 360:1
5. Naturvärde
6. Utredningskorridor Norrbotniabanan

Väst om Granberget, Robertsfors kommun
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ÖSTER OM RATAN LITET – 915 HA

Områdesbeskrivning
Ca. 4 km öster om Ratan utanför Rataskär ligger ett 
föreslaget vindkraftsområde i havet. Kuststräckan 
är område av intresse för naturvården och Rataskär 
är dessutom naturreservat med sina klapperstensfält 
och karga skog. Det föreslagna vindkraftsområdet 
avgränsas i väster av stoppområde och i söder av 
frisiktsområde.

Ratans hamn är av riksintresse för kulturmiljön 
som, sedan 1600-talet varit hamnplats och under 
1700-talet stapelhamn för övre Norrlands städer 
med fortsatt stor betydelse under 1800-talet.

Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer på 
103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Vid all exploatering till havs skall samråd med sjö-
fart och försvarsmakten göras och åtgärder vidtas 
för förstärkning av radar.

Kunskapsläget kring vindkraftens påverkan på fisk 
och fisket bör utredas i samband med exploatering.

Vindkraftens påverkan på kulturmiljön i ratan bör 
studeras i samband med exploatering. 

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Frisiktsområde
2. Skyddad natur, Riksintresse naturvård - RICK-

LÅ-RATANKUSTEN
3. Riksintresse kulturmiljö

Öster om Ratan, litet, Robertsfors kommun
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ÖST OM RATAN STORT – 3804 HA

Områdesbeskrivning
Längre ut till havs utanför det förra området Öst 
om Ratan litet är ett större föreslaget område som 
ligger drygt en mil ut från kusten. I söder avgrän-
sas området av frisiktsområde. 

Ratans hamn är av riksintresse för kulturmiljön 
som, sedan 1600-talet varit hamnplats och under 
1700-talet stapelhamn för övre Norrlands städer 
med fortsatt stor betydelse under 1800-talet.
Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer på 
103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Vid all exploatering till havs skall samråd med sjö-
fart och försvarsmakten göras och åtgärder vidtas 
för förstärkning av radar.

Kunskapsläget kring vindkraftens påverkan på fisk 
och fisket bör utredas i samband med exploatering.

Vindkraftens påverkan på kulturmiljön i ratan bör 
studeras i samband med exploatering.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Frisiktsområde
2. Riksintresse kulturmiljö

Öster om Ratan, stort, Robertsfors kommun 



45

PLAN
FÖ

RSLAG
- RO

BERTSFO
RS KO

M
M

U
N

ÖST OM SIKEÅ – 5232 HA

Områdesbeskrivning
Öster om Bygdeå och Sikeå föreslås ytterligare ett 
havsbaserat vindkraftsområde. I väster åt land av-
gränsas området av närheten till kustlinjen och till 
havs av bottendjup. I norr finns dels frisiktsområde 
och dels Lövångerskusten som är av riksintresse för 
naturvården.

Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer på 
103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Vid all exploatering till havs skall samråd med sjö-
fart och försvarsmakten göras och åtgärder vidtas 
för förstärkning av radar.

Kunskapsläget kring vindkraftens påverkan på fisk 
och fisket bör utredas i samband med exploatering.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Riksintresse naturvård –
      LÖVÅNGERSKUSTEN

Öster om Sikeå, Robertsfors kommun
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ÖST OM SKÄRAN – 2414 HA

Områdesbeskrivning
Ca 1,5 mil öster om Ånäset utanför Skäran ligger 
detta havsbaserade förslag till vindkraftsområde. 
I norr avgränsas området av kommungränsen till 
Skellefteå och i väster av stoppområde och av riks-
intresse för naturvården. 

Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer på 
103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Vid all exploatering till havs skall samråd med sjö-
fart och försvarsmakten göras och åtgärder vidtas 
för förstärkning av radar.

Kunskapsläget kring vindkraftens påverkan på fisk 
och fisket bör utredas i samband med exploatering.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Riksintresse naturvård – 
      LÖVÅNGERSKUSTEN

Öster om Skäran, Robertsfors kommun
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Planförslag- Umeå kommun

Umeå med sina 114 000 invånare har en totalarea 
av drygt 2 300 km2  och en årlig tillväxt med ca 900 
personer. I kommunen finns en rad riksintressen 
för naturvård, Natura 2000 och naturreservat som 
Holmön och Holmögadd, Umeälvens delta och 
slätter och delar av kustområdena kring Ostnäs och 
Rovågern. Stora områden norr om Umeå utgörs 
av utredningskorridorer för Norrbotniabanan. 
Utbyggnad av vindkraft begränsas dessutom av 
det militära skjutfältet väster om Umeå tätort. 
Stöckeheden och områdena kring Tavelsjö är 
riksintressanta för rennäringen liksom stora 
delar av Sävarheden. Kusten, som i stora delar är 
exploaterad, begränsar möjligheterna för utbyggnad 
av vindkraft. Därtill bedöms det inte lämpligt att 
resterande orörda avsnitt byggs ut för vindkraft.

Kustområdena har bra vindförutsättningar men 
är också hårt exploaterad av fritidshus och 
bostäder. Detta gör det svårt att kunna exploatera 
vindkraft på ett hållbart sätt och i samklang med 
bebyggelseområden. De få oexploaterade områdena 
har därmed också stora värden för det rörliga 
friluftslivet. Hössjöberget söder om Hössjö har 
mycket bra vindförutsättningar men berörs också av 

riksintresse för rennäringen och höga naturvärden. 
Dessutom har byn Hössjö ett av kommunens 
mest välbevarade ladulandskap och sammantaget 
medför det att området inte bedöms lämpligt för 
utbyggnad av vindkraft.Inom kommunen finns nio 
riksintressanta områden för vindbruk. Västmarken, 
sydväst om Norrbyn, minskas i utbredning på grund 
av närhet till bebyggelse. Riksintresseområdet 
mellan Innertavle och Täfteå är inte föreslagit på 
grund av att det ligger inom Umeås tillväxtområde 
och dessutom inom det område som av Umeå City 
Airport anser bör vara skyddat från hinder. Ett av 
områdena, sydväst om Hössjö, konkurrerar med 
riksintressen för rennäringen. 

På Holmöarna är vindförutsättningarna mycket 
goda. Här finns fortfarande en rad frågor att lösa 
innan områdena kan föreslås som utbyggnadsom-
råden. I första hand är det vindkraftens inverkan 
på Natura 2000 området som måste studeras. Här 
behövs en omfattande fågelstudie göras för att 
kommunen ska kunna ta ställning kring om en ut-
byggnad av vindkraft är möjlig. Holmöarna föreslås 
därför vara utredningsområden för vindkraft.
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OMRÅDE AREAL (HA)
HÄSTKÄLEN 394
HÖGLUNDAKÄLEN 839
HÖRNEÅ
IVARSBODA 89
LOBERGET
SÄVARBERG
VÄSTAMARKEN
ÄNGERSJÖ- BJÄNNBERG
SUMMA 4285

-
striområde och är således redan påverkat av 
mänsklig aktivitet. Deponi- och energian-
läggningen skulle kunna kompletteras med 
ett eller flera vindkraftverk som också skulle 
verka stärkande på områdets karaktär som ett 
av världens modernaste och klimatsmartaste 
energianläggningar. Det bör dock beaktas att 
detta område ligger inom Norrbotniabanans 
utredningskorridor.

Förslag till kommunspecifika riktlinjer

-
lan Täfteå och Sävar, Ivarsboda och Västmar-
ken sydväst om Norrbyn med den avgränsning 
som anges i denna översiktsplan, föreslås bli 
av riksintresse för vindbruk.

föreslås inte inom Umeås tillväxtområde. 

och Holmögadd föreslås som utredningsområ-
den för vindkraft.

vindkraftverk och, om det är möjligt att förena 
med  utveckling av hamnen och inte inkräktar 
på flygets intressen, bör kunna inrymma fler 
verk.

Hamnen i Holmsund, Umeå kommun 
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Möjliga områden för vindkraft, Umeå kommun 
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Konkurrerande intressen, Umeå kommun 
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HÄSTKÄLEN – 394 HA

Områdesbeskrivning
Ca 6 km norr om Botsmark, öster om Ytteråträsk 
ligger Hästkälen. Inom föreslaget område finns 
inga konkurrernade intressen registrerade, bortsett 
från en kulturlämning i form av en bytomt. Sydost 
om området finns en våtmark med höga naturvär-
den och Rengårdsträskkammen i Bjursjöområdet, 
som är av riksintresse för naturvården.
Området är ett flackt bergsområde med myrmarker 
i sänkorna och är i huvudsak brukad skogsmark.

Området kan utgöra födosöksområde för kungsörn.

Att beakta vid exploatering
Väster om avgränsat område kan vara av värde för 
rovfågel varför konsekvenserna av en vindkrafts-
park för häckade rovfågel bör utredas. Området bör 
därför inte utökas västerut. 

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området

1. Kulturlämningar, Skogsstyrelsens Skog- & 
Historia inventering id: 6 678 Husgrund 6 679 
Bytomt

Hästkälen, Umeå kommun 
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HÖGLUNDAKÄLEN – 839 HA

Områdesbeskrivning
Ca 5 km sydväst om Botsmark mot Vindeln-Ånäset, 
är ett småkuperat skogsområde med bra vindför-
hållanden. Området ligger långt ifrån bebyggelse 
och har nära till kraftledning. I området finns flera 
nyckelbiotoper med olika karaktärer. I norr och i 
söder finns kulturlämningar och utanför området 
i öster ligger Furunässjön som ingår i ett Natura 
2000-område. 
I norr finns skog med stor andel löv och lång skog-
lig kontinuitet och i de södra delarna växer gran-
sumpskog runt en naturlig bäck samt äldre 
barrskog med kontinuitetskvaliteter. 

Att beakta vid exploatering
Hänsyn bör tas till nyckelbiotoperna. 
Närheten till grundvattenförekomster bör uppmärk-
sammas i samband med exploatering.

Eventuella konflikter för sträckande fågel längs 
Sävarån bör studeras.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området

1. Nyckelbiotop 71317010850
2. Nyckelbiotop 71217098840
3. Nyckelbiotop 71217098790
4. Natura 2000 klassat vattendrag
5. Kulturlämningar, Skogsstyrelsens Skog- & His-

toria inventering id: 6311, 6312, 6320, 6430, 
6431

Högalundakalen, Umeå kommun 
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HÖRNEÅ – 165 HA

Områdesbeskrivning
Området ligger strategiskt nära störda miljöer kring 
Botniabanan och genomskärs av vägen ut till Båda-
hällan. I sydväst finns ett område som i den fördju-
pade översiktsplanen för Hörnefors samhälle är ett 
reservområde för framtida bostäder. 

I Hörneå finns idag sex vindkraftsverk och yt-
terligare fem är under uppförande. Med de till-
kommande vindkraftverken bedöms området vara 
färdigutbyggt för vindkraft. Enstaka verk norr om 
föreslaget område kan tillkomma om det kan göras 
med ringa intrång på natur- och fågelvärden.

Hörneå, Umeå kommun 
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IVARSBODA - 1576 HA

Områdesbeskrivning
Ivarsboda ligger mellan E4 och havet ca 5 km öster 
om Sävar. Det föreslagna området runt Ivarsboda 
gränsar både till Umeå och Robertsfors kommun 
och är sedan tidigare under utredning för vind-
kraft. Vid planering och etablering av vindkraft är 
det viktigt att byn inte omringas av vindkraftverk. 
Terrängen är flack med mycket myrmark och i norr 
finns våtmarker med höga naturvärden. I söder 
ligger en nyckelbiotop med äldre gles barrskog på 
en ås. I området kan det uppstå konflikter mellan 
vindkraftsetableringar och häckningar av rovfågel.

Området ligger också inom flyttstråk för sträckande 
fåglar varför det är särskilt viktigt att studera en 
framtida vindkraftsparks påverkan på fåglar. Det 
finns spridda kulturlämningar över hela området, 
framförallt längst i norr och i söder. Hela området 
har använts för jord- och skogsbruk i fler hundra 
år och här finns rikligt med fornlämningar. Utanför 
det föreslagna området finns både åretruntbebyg-
gelse och längs kusten rikligt med fritidshus. Om-
rådet har stort värde för jakt och rekreation.

Inom hela området blåser det 7 m/s eller mer på 
103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Hänsyn bör tas till häckande rovfåglar. Närhet 
till rekreationsområden bör också beaktas liksom  
kultur- och fornlämningar samt skyddsvärda våt-
marker.
Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området
1. Våtmark – Gryssjömyran, Jon-Anders-Stormy-

ran m.fl. 7 km ONO Sävar, 20K9H05
2. Naturväde, Barrblandskog
3. Fornlämning, Bygdeå 121:1 Torp

Ivarsboda, Umeå kommun 



55

PLAN
FÖ

RSLAG
- U

M
EÅ

 KO
M

M
U

N

LOBERGET - 1160 HA

Områdesbeskrivning
Loberget innefattar ett flertal områden av våtmar-
ker med höga naturvärden samt en del sumpskogar 
och mindre vattendrag. Vägutbyggnaden i området 
är mycket god.

Området är av riksintresse för vindbruk och medger 
goda förutsättningar för utbyggnad av vindkraft.

Att beakta vid exploatering
Området bör inte utvidgas i söder med hänsyn till 
eventuell påverkan på rovfågel.

Hänsyn bör tas till skyddsvärda våtmarker. 
  

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området

1. Natura 2000 klassade vattendrag
2. Våtmarker klass 2
3. Kulturlämningar, Skogsstyrelsens Skog- &   

Historia inventering id: 6 581

Loberget, Umeå kommun 
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SÄVARBERG – 475 HA

Områdesbeskrivning
Inom området Sävarberg finns 3 våtmarker med 
höga naturvärden. Området ligger väster om Sä-
varån som är skyddat enligt Natura 2000, Riksin-
tresse naturvård, Våtmark klass 1 etc.
De södra delarna av föreslaget område måste stu-
deras särskilt kring konsekvenser för havsörnar. En 
utvidgning norrut mot E4:an bör vara möjlig.

Att beakta vid exploatering
Området bör inte utvidgas i söder med hänsyn till 
naturvärden och risk för konflikt med rovfåglar.

Hänsyn bör tas till skyddsvärda våtmarker. 
 

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området

1. Våtmark klass 2, Väster och Öster Sortmyran 
20K8G02

2. Våtmark klass 2, Gökötjärnen 20K7G10
3. Våtmark klass 2, Långmyran 20K7G09

Sävarberg, Umeå kommun 
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ÄNGERSJÖ-BJÄNNBERG – 1120 HA

Områdesbeskrivning
Området ligger på gränsen mellan Nordmalings 
och Umeå kommun, söder om byarna Bjännberg 
och Mullsjö och består av flack brukad skogsmark. 
Väster om området ligger en så kallad svår passage 
för rennäringen.

Det finns ett väl utbyggt vägnät och en kraftledning 
passerar området i sydväst. Området är belastat 
med undersökningstillstånd och det finns prospek-
teringsintressen för mineral enligt Bergsstaten. 

En del mindre myrar bildar en mosaik i området 
med bl a Orrmyran, Skäftesmyran och Älgmyran. 
Det finns även ett antal mindre bäckar i området.

Ängersjö-Bjännberg ligger inom ett flyttstråk för 
sträckande fåglar varför det är särskilt viktigt att 
studera en framtida vindkraftsparks påverkan på 
fåglar. Området kan också utgöra viktig häcknings-
lokal för fjällvråk och berguv. 

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Fornlämningar, Hörnefors 68:1 & Hörnefors 

64:1 gränsmärke.
2. Pågående resevatsbildning, markägare Holmen 

skog 

Ängersjö- Bjännberg, Umeå kommun 
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VÄSTAMARKEN – 700 HA

Områdesbeskrivning
Området ligger i nära anslutning till Botniabanan 
och E4:an. Den senare är klassad som svår passage 
för Vapstens sameby. Området är mycket värdefullt 
för rovfågel och ligger dessutom inom flyttstråk 
för sträckande fågel. Utbyggnad av vindkraft bör 
därför inte ske inom hela det område som avgrän-
sats som riksintresse för vindkraften. Området är 
låglänt med insprängda myrar och sumpskogar i 
nord/sydlig riktning. Det finns ett antal mindre 
nyckelbiotoper, naturvärden och en våtmark med 
höga naturvärden.

En fågelutredning bör genomföras innan exploate-
ring.

Hänsyn bör tas till skyddsvärda våtmarker och 
nyckelbiotoper. 

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området

1. Fornlämningar, Hörnefors 25:2, Nordmaling 
178:2, Hörnefors 24:2, Hörnefors 25:3, Hör- 
nefors 25:1, Hörnefors 24:1, Nordmaling 
178:1, Hörnefors 98:2, Hörnefors 98:3, Hörne-
fors 97:1, Hörnefors 98:1

2. Nyckelbiotop, Barrskog
3. Nyckelbiotop, Barrskog
4. Nyckelbiotop, Barrskog
5. Naturvärde
6. Naturvärde våtmark klass 2, Farnsmyran

Västamarken, Umeå kommun 
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Vindeln med sina 5 600 invånare har en totalarea 
av drygt 2500 km2. Nationalälven Vindelälven är 
riksintressant för naturvården och stora områden 
kring Umeälven utgörs av Natura 2000-områden. 
Därtill är stora områden nordväst om Hällnäs riks-
intressanta för rennäringen. 

I Vindeln pekas fem områden ut som möjliga för 
vindkraft. Två områden kring Fäbodliden utgör 
riksintresse för vindbruk. Utöver dessa har Högland 
sydväst om Strycksele bra vindförutsättningar lik-
som Gåsmyrliden söder om Ekträsk. Dessa områ-
den har inte föreslagits som lämpliga för vindkraft 
p.g.a. närhet till bostäder.

Stor-Lapphusliden och Lidmyrberget har sämre 
vindförhållanden än Umeåregionens riktlinje om 
lägst 7 m/s vid 103 meters höjd. Dessa föreslås 
trots det som utbyggnadsområden med hänvisning 
till att de i en samlad bedömning är lämpliga för 
utbyggnad. 
 

Förslag till kommunspecifik riktlinje

 
 

VINDELNS KOMMUN AREAL (HA)
BRÄNNBERGET 896
BRÄNT-KULLSJÖLIDEN 291
FÄBOLIDEN
LIDMYRBERGET 294
STOR-LAPPHUSLIDEN
SUMMA 3714

Planförslag- Vindelns kommun



60

PL
AN

FÖ
RS

LA
G

- V
IN

D
EL

N
 S

 K
O

M
M

U
N

Möjliga områden för vindkraft, Vindelns kommun 



61

PLAN
FÖ

RSLAG
- VIN

D
ELN

 S KO
M

M
U

N

Konkurrerande intressen, Vindelns kommun



62

PL
AN

FÖ
RS

LA
G

- V
IN

D
EL

N
 S

 K
O

M
M

U
N

BRÄNNBERGET– 896 ha

Områdesbeskrivning
Ca 1 mil öster om Åmsele ligger Brännberget. 
Området är kuperat med fler branta bergssidor. Här 
finns 3 nyckelbiotoper med barrnaturskog vilket 
indikerar god näringsstatus och tillgång till rörligt 
markvatten. Skogen är urskogsartad med rikligt 
med stående och liggande död ved. Här finns också 
spår av brandljud. Längs vattendragen finns några 
sumpskogar. Kärnområde för renbete och flyttle-
der finns väster och öster om Brännberget. Möjlig 
utvidgning av området finns norrut mot Petliden.

Inom en central del av området blåser det minst 7 
m/s på 103 m höjd och inom övriga delar av områ-
det blåser det 6,5 m/s på 103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering 
Öster om vägen ligger ett par nyckelbiotoper samt 
två nyligen bildade naturreservat, Långträsk och 
Långträskskogen som båda är brandpräglade barr-
naturskogar med höga naturvärden.Området bör 
inventeras på rovfågel.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning 
till området

1. Långträsk, påbörjad reservatsbildning
2. Kärnområde för renbete, Grans sameby

Brännberget, Vindelns kommun
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BRÄNT-KULLSJÖLLIDEN – 291 ha

Områdesbeskrivning
Området ligger ca 2 km sydväst om Storsävarträsk 
och ca 1,5 mil nordost om Hällnäs. I väster avgrän-
sas området av kärnområde för renbete för Grans 
sameby. Bränt-Kullsjöliden är ett relativt flackt 
område med ett par sumpskogsområden. Längre 
bort från området finns både vandringsleder för 
rennäringen, en stor våtmark med höga naturvärden 
och i öster rinner Sävarån som är av riksintresse för 
naturvården. Möjlig utvidgning av vindkraftsområ-
det finns österut mot Skavviksberget.
Inom större delen av området blåser det minst 7 
m/s på 103 m höjd.

Att beakta vid exploatering
Samråd bör ske med Grans sameby för att anpassa 
exploatering till rennäringens förutsättningar. Vid 
användande av tillfartsvägar bör hänsyn tas till 
omgivande naturvärden. 

Området bör inventeras på rovfågel.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Kärnområde för renbete, Grans sameby

Bränt- Kullsjöliden, Vindelns kommun
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FÄBOLIDEN – 1687 ha

Områdesbeskrivning
Fäbodliden är ett område med potential att hysa ett 
stort antal vindkraftsverk. Området är sedan tidi-
gare utpekat som riksintressant i huvudsak utifrån 
dess goda vindförhållanden. Det finns i dagsläget 
en intressent som projekterar vindkraft i området. 
Område ligger ca 2 km norr om Buberget och ca 5 
km öster om Storsandsjö. I norr finns två flyttleder 
för rennäringen och i den östra delen finns en stor 
våtmark med höga naturvärden. Ett par sumpskogs-
områden finns också. I den västra delen av området 
finns en nyckelbiotop med äldre naturskogsartad 
granskog med rikligt med både levande och döda 
träd. Här finns tickor, hänglavar och vedsvampar. 
Flera vägar leder till området. 

Inom större delen av området blåser det minst 7 
m/s på 103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Samråd bör ske med Grans sameby om hur de bru-
kar området och eventuella konsekvenser på sam-
ebyn skall belysas. Vid exploatering i området bör 
nyckelbiotopen i områdets sydvästra del undantas 
och hänsyn tas till våtmarker. 

Eventuellt påverkan på rovfågel bör studeras och 
tas hänsyn till inför exploatering. Samråd om det 
bör  ske med kungsörnsgruppen.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Nyckelbiotop, Barrskog.
2. Våtmark klass 2 Externt id 21K7A01
3. Flyttled för Rans sameby
4. Mellanliden, höga naturvärden

Fäbodliden, Vindelns kommun
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LIDMYRBERGET – 294 ha

Områdesbeskrivning
Lidmyrberget ligger ca 1,5 mil norr om Åmsele på 
den västra sidan om väg 363. Området är kuperat är 
brukad skogsmark och har inga registrerade motstå-
ende intressen. Öster om området finns en våtmark 
med höga naturvärden, ett kärnområde för rennä-
ringen, och Vindelälven som är Natura 2000-om-
råde och av riksintresse för naturvården. Området 
saknar vägar. Eventuell utvidgning av området kan 
ske norrut under förustättning att hänsyn tas till 
värdefulla naturmiljöer på Fälltjärnsliden.
Inom större delen av området blåser det 6,5 m/s på 
103 m höjd och endast inom ett mindre område mer 
än 7 m/s. 

Lidmyrberget, Vindelns kommun
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STOR-LAPPHUSLIDEN - 546 ha

Områdesbeskrivning
Ca 2 km öster om Brännforssund och 12 km norr 
om Åmsele ligger Stor-Lapphusliden som är starkt 
kuperat i öster. Öster om området avgränsas det av 
kärnområde för rennäringen och i norr och öster 
går flyttled för Grans sameby. I väster finns ett 
sumpskogsområde och i söder en nyckelbiotop med 
barrblandskog i örtrikt bäckdråg. Vägar finns inom 
området. 

Inom området blåser det 6,5 m/s på 103 m höjd.

Att beakta vid exploatering
Nyckelbiotopen ägs av Holmen Skog AB och bör 
inventeras. Vid exploatering bör övervägas att und-
vika påverkan på bäckravinen. Samråd bör ske med 
Grans sameby.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Nyckelbiotop Holmen skog Blandsumpskog 
71716756260
2. Kärnområde renbete, Grans sameby

Stor-Lapphusliden, Vindelns kommun
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Vännäs med sina drygt 8 300 invånare har en to-
talarea av ca 530 km2. 

Nationalälven Vindelälven är riksintressant för 
naturvården liksom Brånsjön. 

Områdena kring Harrsele är riksintressanta för ren-
näringen och våtmarken väster om Harrsele utgörs 
också av Natura 2000. Därtill finns riksintressen 
för rennäringen kring Pengsjön.  Ett område syd-
väst om Hjåggsjö är riksintresse för både vindbruk 
och rennäring och här bedöms riksintresset för ren-
näringen väga tyngre än det för vindbruk.

Området mellan väg 92 och väg E12 har bäst vind-
förutsättningar och två områden förslås som ut-
byggnadsområden för vindkraft. Delar av områdena 
uppfyller inte Umeåregionens riktlinje om minst 7 
m/s på 103 meters nivån. 

VÄNNÄS KOMMUN AREAL (HA)
GRANLUNDSBERGET
LIDBERGET
SUMMA 831

Planförslag- Vännäs kommun
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Möjliga områden för vindkraft, Vännäs kommun
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Konkurrerande intressen, Vännäs kommun
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GRANLUNDSBERGET – 573 HA

Områdesbeskrivning
Granlundsberget är ett 573 ha stort område i syd-
östra delen av Vännäs kommun ungefär 5 km från 
centrala Vännäs. Området är kuperat och består av 
höjderna; Långmyrberget, Flakamyrberget, Hål-
berget och Granlundsberget. Mellan bergen finns 
mindre myrområden insprängda och några min-
dre bäckar. I områdets utkanter finns registrerade 
sumpskogar. Det finns en bättre väg som når om-
rådet från norr och en traktorväg i områdets östra 
delar. Sydväst om Granlundsberget passerar en 
vandringsled för Ubmeje Tjeälddie sameby. Ett par 
kilometer nordväst om området ligger Brånsjöns 
naturreservat.

I den sydvästra delen blåser det 7 m/s på 103 m 
höjd medan övriga delar har vinduppskattningar på 
6,5 m/s på 103 m höjd. 

Att beakta vid exploatering
Naturvärdet i norr kommer troligen inte att försvåra 
etableringen av vindkraftverk då den ligger längs 
en brant som troligen ändå kommer att hindra even-
tuell etablering.

Området ligger nära, det för fågel värdefulla områ-
det kring Brånsjön. Här kan en vindkraftsutbygg-
nad påverka såväl sträckande fågel som sädgås, 
trana och rovfåglar som häckande fågel. En utbygg-
nad av vindkraft inom förslagit område måste där-
för ske i nära dialog med ornitologiska intressen.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Naturvärde 

Granlundsberget, Vännäs kommun
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LIDBERGET – 258 HA

Områdesbeskrivning
Lidberget ligger i sydvästra delen av Vännäs kom-
mun, ungefär 7 km från Vännäs centralort. Området 
går från Lidberget i väster till Hypoteksberget i 
öster och omsluts i söder och öster av stambanan. 
Byar som finns i närheten är Fagernäs, Nyland, 
Högland, Berglunda och Klintsjö. Området ge-
nomskärs av två kraftledningar. Vägnätet är bra 
utbyggt, bl a med en allmän väg som korsar igenom 
området. I området börjar ett antal vattendrag, bl 
a Degermyrbäcken, Knytesbäcken och Klintsjö-
bäcken. 

I större delen av området blåser det 6,5 m/s på 103 
m höjd men på ett par områden finns vindhastighe-
ter på 7 m/s.

Redovisning av skyddsvärden inom och i anslut-
ning till området
1. Fornlämning, Vännäs 21:1 grav

Lidberget, Vännäs kommun
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Planförutsättningar-  
del av MKB 
Riksdagen beslutade i maj 2009 om ett nytt plane-
ringsmål för vindkraft i Sverige. Planeringsmålet  
innebär att det år 2020 skall finnas förutsättningar 
för årlig produktion av el från vindkraft på 30 TWh, 
fördelat på 20 TWh på land och 10 TWh till havs. 

Vindkraft bygger på att vindens rörelseenergi 
omvandlas till el via rotorbladen till generatorn. 
Utvecklingen går framåt och valet mellan små eller 
stora verk beror oftast på lokala betingelser och 
ekonomi. De vindkraftverk som byggs idag har 
vanligtvis en effekt på mellan 2 - 5 MW. Ett land-
baserat vindkraftverk på 1 MW kan årligen produ-
cera ca 2,5 GWh el. 

Vindenergi kan inte lagras på samma sätt som t.ex. 
energin från vattenkraft vilket innebär att vind-
kraften bara kan nyttjas samtidigt som det blåser. 
För att optimera vindkraftens produktion är verken 
normalt sett konstruerade att producera elenergi 
mellan vindhastigheten 4 och 25 m/s. Ett vindkraft-
verk kan då producera el upp till 6 000 av årets 8 
760 timmar.

Mellankommunala frågor
Umeåregionens vindkraftsplan har tagits fram i 
samråd med angränsande kommuner. Vindkrafts-
områdena Högaliden, Hästkälen och Fäbodliden 
angränsar mot vindkraftsområden i Skellfteå kom-
mun, vilket ses som en styrka för att kunna åstad-
komma möjligheter för anslutning till det regionala 

elnätet. Det samma gäller för vindkraftsområdena i 
Bjurholms kommun som angränsar till Örnskölds-
viks kommun.   

Vind
Uppsala universitet har på uppdrag från Energi-
myndigheten gjort beräkningar av vindpotentialen i 
Sverige på 49 m, 71 m samt 103 m höjd ovan noll-
plansförskjutningen. Beräkningarna av vindpoten-
tialen baseras på den s.k. MIUU-modellen som är 
en teoretisk beräkningsmodell, som tar hänsyn till 
våra nordliga breddgrader, årstidsvariationer och 
temperaturväxlingar m.m. Modellen ger en medel-
vind inom ett 1 kvadratkilometer stort område och 
mindre höjdområden med bättre förutsättningar än 
vad modellen visar kan därför finnas. 

Nollplansförskjutningen är ¾ av vegetationens 
höjd. För en granskog med höjden 20 m innebär 
detta att kartan för årsmedelvind på 71 m höjd gäl-
ler på 15 + 71= 86 m över marken. Energimyndig-
hetens kriterium för riksintresse för vindbruk är en 
årsmedelvind på minst 6,5 m/s på 71 m höjd över 
nollplansförskjutningen, inom ett område på minst 
1,5 km². Dock börjar mer energieffektiva vind-
kraftverk finnas på marknaden som kan nyttja lägre 
vindhastigheter för utvinning av energi.

Överlag är vindförhållandena mer varierade i fjäll-
världen än över havet och generellt sett avtar också 
vindtillgången ju längre från kusten man kommer 
eftersom vindens energiinnehåll minskar till följd 
av ojämnheter i terrängen. 

Ett vindkraftverk till havs producerar mer energi 
jämfört med ett landbaserat eftersom vindförhållan-
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dena är mer stabila och antalet fullasttimmar och 
märkeffekten ökar till havs. 

Under framtagandet av planförslaget har vindhas-
tigheter på olika höjd studerats. För att peka ut 
områden möjliga för vindkraft bör det blåsa minst 
7 m/s på 103 m höjd. I regionen finns goda vind-
förutsättningar på ett flertal områden, framförallt 
längs kusten och på högre höjder i inlandet. 

Utformning av vindkraftparker
Miljödepartementet föreslår att en vindkraftanlägg-
ning bör ha en effekt på 10 MW eller mer. I prak-
tiken innebär det att vindkraftverk bör placeras i 
grupper om minst 5 verk à 2 MW eller 4 verk à 2,5 
MW. Detta överensstämmer med Umeåregionens 
ställningstagande. 

Det är viktigt att man upplever verken som en 
sammanhållen grupp vilket innebär att samtliga 
verk inom en grupp i slättlandskap bör ha samma 
storlek och utseende. I skogslandskap är det inte av 
lika stor betydelse och storleken kan därför variera 
inom gruppen med tanke på markens nivåförhållan-
den medan utseendet i övrigt bör vara lika.

AVSTÅND MELLAN VERK

På läsidan av ett verk minskar vindhastigheten och 
vindens turbulens ökar. Kraftverk i grupp placeras 
därför med ett avstånd av åtminstone 5-7 rotordia-
metrar för att minska risken för att de ska ”stjäla” 
vind från varandra. Det motsvarar ungefär 250-700 
m.

STORLEK

Den direkta markåtgången för ett vindkraftverk är 
i regel liten medan höjden på ett verk kan variera. 
De flesta verk i skogslandskapet har oftast en nav-
höjd på ungefär 100 meter och en rotordiameter på 
mellan 80-100 meter. Effekten är i dagsläget vanli-
gen 2-3 MW för landbaserade verk.

Den direkta ytan som ett vindkraftverk tar i anspråk 
utgörs av fundament och eventuell transformator-
byggnad. Fundamentet upptar vanligtvis en yta på 
15x15m. Det innebär att upp till ca 250 m² går åt 
rent fysiskt till varje vindkraftverk. Många gånger 
kan fundamenten grundläggas under markytan så 
att det bara är själva tornfoten som tar markyta 
i anspråk. Då kan markytan ändå in mot tornen 
återbeväxas med vegetation och användas som t.ex. 
betesmark. Till vindkraftverket hör en transforma-
torstation samt kablar och ledningar till och från 
denna och till elnätet. Hos nyare vindkraftverk blir 
det allt vanligare att transformatorn placeras inuti 
tornet.

ROTORN

Rotorbladen snurrar mellan 0 och 30 varv per minut 
och i en bestämd riktning. Ju större vindkraftverk 
desto långsammare snurrar rotorn. De flesta verk 
har en trebladig rotor (men tvåbladiga förekommer) 
som automatiskt vrider sig mot vinden för optimal 
produktion. På vissa vindkraftverk kan effekten 
regleras, och därmed det aerodynamiska ljudet.

Förklaring av olika begrepp. 
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Turbinen är förbunden med generatorn med en eller 
flera axlar, vanligtvis via en växellåda, som har ett 
varvtal på ca 1500 varv per minut.

TORN

Torn tillverkas i stål eller betong och är uppdelade 
i sektioner som bildar en konisk cylinder. 

FUNDAMENT

Fundamenten utgör en en stabil grundläggning un-
der vindkraftverken. De kan se ut på lite olika sätt 
men alla fyller funktionen att hålla verket upprätt. 
Så kallade gravitationsfundament är normalt kva-
dratiska med sidor på 8-13m. Under förhållanden 
till havs med isbildning så utförs fundamenten med 
isskärande egg. 

STYRSYSTEM

Styrsystemet ser till att verket slår av och på när 
det ska. Systemet kopplas på när det blåser tillräck-
ligt och ser även till att det är riktat mot vinden. 
Bladen kan även riktas in för att ge optimal vink-
ling på de blad som är rörliga. Verket kan stängas 
av under tidpunkter då risken för skuggreflexer 
ökar. Systemet kan kopplas till telenätet och fjärr-
styras med hjälp av en dator och ett modem.

SÄKERHETSSYSTEM

Vindkraftverk har två bromssystem, ett aerodyna-
miskt och ett mekaniskt. Det aerodynamiska består 
av rotor med ställbara blad eller klaffar som fälls 
ut på vingtippen, vilket ger upphov till luftström-
mar som innebär att vingarna tappar lyftkraften. 
Den mekaniska bromsen är en skivbroms som är 
monterad på primäraxeln i maskinhuset. Vid vind-
hastigheter över 25 m/s är verket inte i drift utan 
blad och rotor ställs så att lyftkraften förloras. Vid 
kallare klimat användas ofta uppvärmda blad och 
vindgivare samt uppvärmning av oljan i växellådan 
inför start. Moderna vindkraftverk är även försedda 
med åskledare i vingarna som skyddar mot olyckor 
vid blixtnedslag.

Ljud och buller
Även om vindkraftverk till stor del handlar om 
störningar i form av synintryck så kan även ljuden 
från växellådan (det mekaniska) och från bladen 
(det aerodynamiska) verka störande. Boverket har 
utformat riktlinjer för vad som är acceptabel ljud-
nivå i Vindkraftshandboken (2009). Om vindkraft-
verken syns eller inte samt uppfattningen om
vindkraftens påverkan på landskapet har bety-
delse för hur mycket man störs av ljudet. Boverket 

föreslår att ett riktvärde på 40 dB(A) utomhus vid 
bostäder inte bör överskridas. För vissa områden 
där ljudmiljön är särskilt viktig och naturliga
ljud dominerar, t.ex. fjäll och skärgårdar, bör vär-
det vara 35 dB(A). Inga sådana områden är utpe-
kade i Umeåregionen. Vissa vindkraftverk alstrar 
ljud i form av rena toner. Om ljudet innehåller rena 
toner bör riktvärdet vara 5 dB(A)-enheter lägre. 
Det beror på att rena toner upplevs som mer stö-
rande än annat ljud. 
 
MEKANISKT LJUD

Det mekaniska ljudet är normalt sett svagare (på ett 
avstånd av minst 100 m) än det aerodynamiska men 
upplevs ofta som mera störande eftersom det har en 
helt annan karaktär än vindbruset. Ljudet utstrålas 
från maskinhus och torn och kommer från detalj-
konstruktionen av växel, infästningar m.m. Tekni-
ken går hela tiden framåt och aggregaten tenderar 
att bli allt tystare.

AERODYNAMISKT LJUD

Det aerodynamiska ljudet ”svischandet” uppkom-
mer då rotorbladen skär genom luften. Ljudet beror 
av hastigheten, bladens form och turbulensen i 
luften. Som riktvärde används 40dB(A) vid vind-
styrkor på 8 m/s på 10 m höjd, och få människor 
blir störda vid denna ljudnivå. Ljudet från vind-
kraftverken döljs ofta vid kraftig vind då andra 
ljud upplevs starkare. Kvällstid kan ljudet upplevas 
tydligare då vinden avtar i marknivån men tilltar på 
högre höjder där rotorn finns.  

LJUDUTBREDNING

Hur lätt ljud uppfattas beror på ljudutbredningen. 
Den i sin tur påverkas av de meteorologiska för-
hållanden som råder (främst vindförhållanden och 
temperatur) samt av markens egenskaper. På hög 
höjd rör sig ljudet relativt konstant medan vinden 
bromsas upp på marken av förändringar i topo-
grafin. Ljudets utbredningshastighet ökar också 
med ökande lufttemperaturer. Ljudvågor kring ett 
verk på vatten blir annorlunda mot för ett på land 
eftersom vattenytan reflekterar ljudvågorna. Ljud-
utbredningen över en vattenyta förändras också på 
grund av temperaturen i luften och i vattnet. Ljud-
nivån kommer t.ex. att bli lägre under hösten på 
grund av att ljudutbredningen sker i kall luft över 
varmt vatten.

Ljudnivån från ett vindkraftverk är beroende av 
maskintypen, tornhöjden och antalet verk som är 
samlade. Riktvärdet på 40 dBA för ett enstaka mo-
dernt, mindre aggregat (150–200 kW) kan klaras på 
cirka 350 m avstånd. För ett aggregat i 1 MW-klas-
sen kan det behövas ett avstånd på upp till 600 m. 
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Om två likadana aggregat finns på samma avstånd 
från en observatör ökar ljudnivån med 3 dB jämfört 
med enbart ett aggregat. 

Typiska ljudnivåer med jämförelser.

Effekt Jämförbart ljud

0-15 dB (A) Svagast uppfattbara ljud

15-20 dB (A) Tyst natur

20-30 dB (A) Svagt vindbrus

30-35 dB (A) Bakgrundsnivå i bostadsrum med mekanisk venti-
lation

35-40 dB (A) Viskning, svagt vindbrus

40 dB (A) Det riktvärde som vanligtvis tillämpas för bul-
ler utomhus för vindkraft

50-60 dB (A) Medelljudnivå på mycket tyst stadsgata

60-65 dB (A) Samtal på kort avstånd

65-75 dB (A) Jetplan på 1000 m höjd

80-85 dB (A) Storstadsgata, Snälltåg med 100 km/h på 100 m 
avstånd

90-95 dB (A) Startande långtradare på 5-10 m avstånd

110 dB (A) Diskotek

120-130 dB 
(A) Smärtgräns

Skuggbilder i omgivningen uppträder då vindkraft-
verkens rotorblad bryter solens strålar. Problemet 
med skuggbilder förväntas öka då verken blir 
högre. I Boverkets Handbok anges att den faktiska 
skuggtiden då periodiska skuggeffekter uppträder 
på en störningskänslig plats bör begränsas till 8 
timmar per år. Om den kumulativa störningen från 
alla vindkraftverk inte varar längre än 30 timmar 
per år och högst 30 minuter per dag, är en etable-
ring i allmänhet möjlig utifrån skuggsynpunkt. 

Störningskänslig plats definieras som tomt med 
bostads- eller fritidshus, lokaler för utbildning 
och vård samt kontor, arbetsrum eller motsvarande 
arbetsutrymmen. Om avståndet till hus överstiger 3 
km uppfattas inte längre skuggreflexer.

De skuggor som uppstår då rotorbladen ”klip-
per” solljuset undviks antingen genom att placera 
vindkraftverken norr om bostäder som kan tänkas 
bli störda eller genom att stänga av verken när det 
finns risk att skuggor kan uppstå (med hjälp av 
skuggsensorer). Problemet är som störst vid solens 
upp- och nedgång, under våren och hösten. 

Vanligtvis använder man matta blad för att undvika 
att rotorbladen ska ge upphov till solreflexer som 
också kan störa de boende i närheten.

VISUELL PÅVERKAN

Vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden är 
i princip oundviklig eftersom verken ofta placeras 
på höjder i landskapet där det blåser bra och där är 
också risken stor att de kommer att synas tydligt. 

En viktig del vid planeringen är att verken i så stor 
mån som möjligt ska smälta in i omgivningen. En 
jämförelse mellan boende på landet och i tätorter 
visar att boende på landet oftast upplever sig som 
mer störda av verken än de som bor i tätorter. Detta 
beror troligen på att tätorter både är visuellt och 
ljudmässigt mer utsatta. 

Om man ser vindkraftverken från sin bostad så ökar 
också risken för störning, ögat dras till det som rör 
sig vilket kan göra att man därigenom också upp-
märksammar ljudet i högre grad. De flesta anser 
sig mer störda av det visuella intrycket än av ljudet 
från verken. En långsam rotation av vingbladen 
upplevs ofta som mer positiv än en snabb rotation 
och eftersom stora verk roterar långsammare är de 
oftast lättare att acceptera än små verk. 

Större verk har ändock svårare att smälta in i om-
givningen. Storskaligt landskap tål större verk och 
flera grupper mer än småskaligt landskap. Vind-
kraftverk till havs och i fjällmiljö syns mycket tyd-
ligt på grund av det öppna och orörda landskapet. 
Vid sådana etableringar är det viktigt att ta hänsyn 
till behovet av fri horisont. Vindkraftverk till havs 
med en tornhöjd på ca 50 m är väl synliga upp till 
ca 5 km från kustlinjen. 

Den visuella påverkan av vindkraftverk upplevs 
starkare i en miljö som är lite påverkad, speciellt 
i områden dit människor söker sig för att uppleva 
orördhet och finna ro i naturen, t.ex. skärgården 
och fjällen. 

Påverkan kan också bli mer tydlig om vindkraft-
verk placeras intill känsliga landmärken, exempel-
vis kyrkor, slott och gravhögar m.m. Om vindkraft-
verken står nära ett föremål som vi vet storleken 
på, t.ex. ett kyrktorn, så upplevs vindkraftverket 
som väldigt stort. Det är därför en fördel om det 
inte finns så många sådana referenser på den plats 
där verket ska placeras. 

Risken med stora objekt, så som ett vindkraftverk, 
är att de tar över och dominerar karaktären på land-
skapet. Områden i anslutning till större industri-
etableringar och andra anläggningar, t.ex. hamnar, 
större täkter, större ledningsstråk, torde som regel 
vara förhållandevis lite känsliga för etablering av 
vindkraftverk. 
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Ett enskilt verk uppfattas ofta som ett landmärke 
medan en grupp uppfattas som en anläggning, vil-
ket gör att förändringen i landskapsbilden blir lägre 
då ett antal verk samlas.

PLACERING

Även placeringen av verken har betydelse för hur 
de uppfattas. Ett vitt vindkraftverk uppfattas ljust 
i medljus medan det i motljus uppfattas som mörkt 
och ger en stark kontrast till himlen. Detta spelar 
stor roll då vindkraftverk placeras i närheten av be-
byggelse. Ett vindkraftverk söder om ett samhälle 
kontrasterar, på grund av detta, mer mot himlen än 
om det ligger norr om samhället.

Vindkraftverkens produktion är beroende av att 
vindförhållandena inte försämras genom ändrad 
arealanvändning i närheten av vindkraftverken, 
t.ex. ny bebyggelse eller beskogning; vilket kan 
handla om avstånd på flera km. 

Transport och service
För att nå platsen dit verket ska byggas behövs 
tillfartsvägar som är ungefär 4 m breda (5,5 i kur-
vorna) och som klarar ett axeltryck på minst 4 ton. 
Först och främst nyttjas befintliga vägar efter att 
tillräckliga förstärkningar gjorts. Tillfartsvägarna 
används under hela anläggningens livstid eftersom 
vindkraftverken kräver service. Detta sker dock 
normalt sett med lättare fordon. 

Efterbehandling
Livslängden på ett vindkraftverk är ca 25 år, och 
under den tiden har verket levererat totalt 50- 100 
gånger så mycket som sin egen tillverkningsenergi. 

I somliga fall är det möjligt att byta ut vissa delar 
på verken för att förlänga livstiden, men i de fall 
som verken ersätts med nya verk krävs en ny pröv-
ning enligt gällande lagstiftning. 

Återställning av mark och landskapsbild bedöms ge 

mindre störning än själva byggandet men kommer 
fortfarande att kräva tunga transporter. Verksam-
hetsutövaren är skyldig att återställa området inom 
ett år efter det att verket tagits ur drift. 

Elnätets kapacitet 
Stamnätet är stommen i det svenska kraftnätet och 
ägs av staten men förvaltas av Svenska Kraftnät 
som ansvarar för stamnätet medan Skellefteå Kraft 
Elnät AB, Umeå Energi och Vattenfall ansvarar 
för regionnätet. Umeå Energi äger 95 % av elnä-
tet inom Umeå kommun. Skellefteå kraft ansvarar 
för elnätet i Robertsfors och delar av Vindeln och 
Umeå kommun vid Botsmark. Övriga områden 
inom Umeåregionen ägs och sköts av Vattenfall.

Kapaciteten i de befintliga stamledningsnäten mel-
lan norra och södra Sverige är starkt begränsad och 
en storskalig utbyggnad av vindkraft i Norrland 
skulle kräva nya 400 kV-ledningar genom Sverige. 

Maxkapacitet nås redan nu då vattenkraftverken går 
för fullt under vårfloderna. Vid mindre vindkraft-
anläggningar sker anslutningen oftast till regionala 
nät, vilket också är billigare. Hur mycket vindkraft 
som kan anslutas till olika elnät varierar beroende 
på ledningens längd, spänning och impedansförhål-
lande, dvs. motståndsförhållandet i ledningen. 

Totalt kan upp till 3,5 MW elproduktion anslutas 
till en 10 kV elledning. Anslutningskapaciteten 
ökar ungefär med kvadraten på spänningen, dvs. 
dubbel spänning medför att upp till 4 gånger så hög 
effekt kan anslutas. En 20 kV ledning klarar alltså 
bortåt 15 MW maximalt. Möjlighet till nätanslut-
ning behöver finnas inom rimligt avstånd från den 
tänkta lokaliseringen för att investeringskostnader-
na inte ska bli alltför höga.

Det är upp till varje enskild exploatör att ta de 
kontakter som krävs för att ev. kunna ansluta till de 
nät som redan finns. Se Svenska Kraftnäts ”Väg-
ledning för anslutning av vindkraft till stamnätet” 
och föreskriften ”driftsäkerhetsteknisk utformning 
av produktionsanläggningar” (SvKF2005:2).

Placeringen av verken är avgörande för hur de kommer att uppfattas. För att bättre smälta in i omgivningen kan de placeras 
så att de följer landskapets kontur, hamnar i samma höjd, understryker en riktning eller markerar en viss plats.
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I oktober 2009 fanns ett antal planerade eller till-
ståndsgivna vindkraftverk eller parker i Umeå-
regionen registrerade hos Länsstyrelsen i Väster-
bottens län. I Umeåregionen har hittills 15 vind-
kraftverk uppförts med en effekt mellan 0,6 – 3 
MW och ytterligare 51 har tillstånd att byggas. 
Dessutom pågår samråd för ytterligare ca 160 verk 
och markägarkontakter har tagits för ytterligare 
några hundratal verk. 
För att nå planeringsmålet i Västerbotten på 303 
GWh/år 2015 krävs ca 50 landbaserade vindkraft-
verk. 

Riksintresse vindbruk
Att ett område är angivet som riksintresse för 
vindbruk, innebär att Energimyndigheten bedömer 
området som särskilt lämpligt för elproduktion från 
vindkraft. Bedömningen görs med hänsyn till bland 
annat medelvinden i området. Riksintresse är ett 
så kallat planeringsverktyg som finns beskrivet i 
miljöbalken. 

Det vilar på berörda kommuner att ta hand om  
utpekade områden i sin översiktsplanering. Läns-
styrelserna ska se till att de berörda kommunerna 
tillgodoser riksintresset. Att ett område är riksin

Kartan visar områden som är valda som möjliga för vindkraft, samt de områden som pekas ut som riksintresse för 
vindbruk 
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Område Förhållningssätt

 
och nära byn Sunnansjö. Riksintresset för 

tresse för vindbruk är vägledande 
vid prövning av mark- och vat-
tenanvändning. Det är alltså först i 
tillståndsprövningen i det enskilda 
fallet som riksintresset får en rätts-
lig betydelse. Då bedöms riksintres-
se för vindbruk mot andra befintliga 
riksintressen, exempelvis naturvård, 
kulturminnesvård, rennäring, för-
svarsmaktens intressen, luftfart.

På föregående sida finns Umeår-
egionens riksintressen för vindbruk 
redovisade. Därtill finns en tillhö-
rande tabell med kommentarer och 
avvägningar för respektive område. 

Riksintresse vindbruk i Umeåregionen

Tabell: Områden av riksintresse vindbruk  
i Umeåregionen

Nordmaling

Vännäs
Umeå

Robertsfors

Bjurholm

Vindeln

AC074

AC003

AC004

AC006

AC002

AC007

AC037AC009

AC038

AC036
AC001

AC005

AC073AC016AC017

AC019

AC018

AC024

Nordmaling

Vännäs
Umeå

Robertsfors

Bjurholm

Vindeln

AC074

AC003

AC004

AC006

AC002

AC007

AC037AC009

AC038

AC036
AC001

AC005

AC073AC016AC017

AC019

AC018

AC024

Teckenförklaring

Havsdjup grundare än 30 meter

Riksintresse vindbruk

Väg

Riksintresse vindbruk i Umeåregionen
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Genom bland annat renskötsel, jakt, fiske har sam-
erna under lång tid byggt upp en särskild relation 
till mark och vatten. Det landskap som samerna 
traditionellt lever i är ett landskap som är präg-
lat av samisk markanvändning under mycket lång 
tid. Samerna har brukat marken under lång tid och 
upparbetat så kallad urminnes hävd. Dessa rättighe-
ter innebär ett visst skydd mot ingrepp genom den 
s.k.sedvanerätten. Samerna intar också en särställ-
ning i egenskap av urfolk. Vid samhällsplanering är 
det viktigt att de samiska behoven beaktas. Umeår-
egionens riktlinje om att i möjligaste mån undvika 
att exploatera vindkraft inom riksintresseområden 
för rennäringen ger samerna förutsättningar för att 
långsiktigt fortsätta bedriva sin verksamhet.

I rapporten Sametingets syn på vindkraft i sam-
eland antagen 2009-02-19 står att man anser att 
vindkraften kan orsaka stor påverkan på det samis-
ka samhället och den samiska miljön. Vindkraftpar-
kerna tar stora markarealer i anspråk och fragmen-
terar landskapet. 

Enligt samerna pågår forskning och utredningar om 
vindkraftparernas eventuella påverkan på renarna 
och rennäringen. Den generella uppfattningen 
hitills är att renar inte verkar visa tecken på att 
påverkas av verken, däremot undviker de kraftled-
ningar, vägar och annan mänsklig rörelse som hör 
ihop med upprättande och underhåll av verken. Det 
som framförallt stör renar är människor som rör sig 
synligt i omgivningen. Det är därför en fördel om 
kraftledningarna kan grävas ned och att vägarna till 
verken undviker renbetesområden. Under byggtiden 
är det troligt att renarna håller sig undan området 
p.g.a. den mänskliga aktivitet som pågår. Vind-
kraftsparker kan också utgöra ett hinder om renarna 
drivs med helikopter. 

Jakt

Vindkraftverken kommer att påverka jakten i de 
fall som etablering kräver en detaljplan. I tidigare 
lagstiftning innebar vindkraftsparker vanligtvis 
detaljplaneläggning enligt Plan och bygglagen 

Konkurrerande intressen
Markägarfrågor

Det är upp till exploatören själv att ta de kontak-
ter som krävs för att upprätta ett vindkraftverk. 
Det är tillåtet att söka tillstånd utan markägarens 
medgivande men det är inte tillåtet att bygga själva 
verket utan medgivande. 

Naturmiljö
Uppförandet av vindkraftverk medför alltid en 
visuell påverkan på miljön. Men kunskapen om hur 
påverkade djur och natur blir är fortfarande lite 
studerat. En utbyggnad av vindkraft medför dock 
alltid i det långa loppet en minskad påverkan på 
miljön genom minskad försurning och övergöd-
ning samt minskad växthuseffekt. Lokalt kan dock 
utbyggnad av vindkraftparker påverka eller skada 
värdefulla eller känsliga miljöer och arter, vilket 
till stor del kan undvikas genom kartläggning av 
naturvärden och hänsynstagande vid projektering 
av parkerna.

Mark och vatten

De största markingreppen görs vid själva etable-
ringen av verken då väg- och kabeldragningar 
ska utföras. Runt varje verk kommer en yta på ca 
30 m radie att hållas fri från träd. I ett enformigt 
landskap kan dessa öppna ytor utgöra en möjlighet 
för ökad biologisk mångfald. I de fall som verken 
placeras på land kan de ändå vid bortförandet av 
massor och anläggandet av vägar komma att på-
verka vattendrag som finns i omgivningen. Arbe-
ten i närheten av vatten innebär alltid en risk för 
miljön, om de utförs på ett felaktigt sätt. Effekterna 
på vatten under byggtiden beror till största delen av 
grumling och risk för utsläpp av föroreningar.

Jord- och skogsbruk

Djur på bete vänjer sig snabbt vid de reflexer och 
ljud som verket ger upphov till, och inga rapporter 
om störningar har uppmärksammats.

Rennäring

Rennäringen har under lång tid utsatts för påverkan 
av olika näringar genom bland annat vattenkraftut-
byggnad, mineralutvinning och nu vindkraftutbygg-
nad. Detta har medfört att samebyarna förväntar sig 
att påverkan på rennäringen utreds när ny mark tas 
i anspråk på dess bekostnad, vilket Umeåregionens 
kommuner bedömer som relevant. De samebyar 
som kan komma att påverkas av en vindkraftseta-
blering i Umeåregionen är: Grans sameby, Rans 
sameby, Svaipa sameby, Umbyns sameby- Ubmeje 
tjeälddie, Vapstens sameby och Vilhelmina Norra 
sameby.
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(1987:10).  Detta krav togs bort 1 augusti 2009 
enligt Regeringens proposition 2008/09:146. 

Inom detaljplanelagt område krävs personligt 
skottlossningstillstånd från polisen för att få skjuta 
(Svensk författningssamling, ordningslagen (1993: 
1617), kap 3 § 6).  Länskommunikationscentralen 
ska meddelas inför varje skjuttillfälle och tillstån-
det måste uppvisas på anmodan, och gäller i upp 
till 3 år.

Friluftsliv

Vid opåverkade områden dit människor söker sig 
för rekreation kan vindkraftverk upplevas som 
störande och därigenom tappa sin dragningskraft. 
Även om det finns möjlighet till aktiviteter runt 
verken så upplevs inte längre området på samma 
sätt. En aspekt för friluftslivet är att etableringen 
innebär fler vägar, vilket gör marken mer tillgäng-
lig för allmänheten och därigenom ökar också möj-
ligheten för friluftsliv.

Fåglar och vindkraftverk

Risken att fåglar flyger in i vindkraftverk är rela-
tivt liten vilket beror på att fåglarna oftast viker 
undan för verken i god tid. De allra flesta undviker 
verken med ca 250 m radie och flyger då runt hela 
parken. 

Påverkan på häckningsplatser och födosöksområ-
den är mindre studerade men upprättandet av verk 
och parker leder oftast till att antalet fåglar mins-
kar, på grund av att de trängs undan från sina nor-
mala livsmiljöer. Möjligheten att det finns en s.k. 
tillvänjningsperiod, innan fåglarna vågar sig till-
baka till området, är ännu inte tillräckligt utredd. 

De arter som är mest känslig för störningar och 
kollisioner är stora rovfåglar som blir könsmogna 
sent och har låg reproduktionstakt. Vid upprät-
tandet av parker är det därför viktigt att ha god 
kännedom om de lokala fågelförhållandena för att 
undvika fågelskyddsområden, flyttstråk och kända 
häckningsområden. 

Många betydelsefulla fågellokaler är skyddade av 
Natura 2000 och/eller är våtmarker som är av inter-
nationell betydelse enligt Convention on Wetlands 
(Ramsarkonventionen).

Stora fåglar (generellt sett) lever längre, fortplantar 
sig långsammare, är fåtaligare och flyger på högre 
höjd än ”småfåglar”. Därför är stora fåglar mera 
utsatta för vindkraftens negativa effekter. I Umeå-
regionen omfattas gruppen ”stora fåglar” främst av 
följande arter; havsörn, kungsörn, fiskgjuse, blå 
kärrhök, fjällvråk, ormvråk, duvhök, trana, sång-

svan, sädgås, grågås, kanadagås, smålom, berguv, 
slaguggla, lappuggla, jorduggla, hornuggla, gråtrut, 
silltrut och havstrut.

Häckfåglar

Havsörn och kungsörn är de häckfåglar som är 
kända för att kunna drabbas av vindkraftverk i be-
tydande omfattning. Om placeringen av vindkraft-
verk undviks i dessa arters häckningsbiotoper så 
kommer även fiskgjuse, trana, trutar, smålom och 
ugglor att dra nytta av den arealmässiga begräns-
ningen. Svanar och gäss rör sig under häcknings-
tiden på platser och höjder där risken att störas av 
verken är mycket begränsad.

Flyttfåglar

Två stora flyttstråk går genom Umeåregionen under 
våren; ett mot nordöst genom kustlandet och ett 
mot nordväst över kvarken och in genom älvdalar-
na. Därutöver förekommer betydande flyttrörelser 
”på bred front”, speciellt bland nattflyttande fåglar. 
Längs kusten rör sig också, förutom småfåglar, be-
tydande mängder svanar, gäss, änder, tranor, vadare 
och måsfåglar. Ju längre mot nordost längs kusten 
inom regionen, desto större inverkan på flyttfåg-
lar kan vindkraftverken förväntas ha. Flyttstråken 
koncentreras vid Bjuröklubb (just utanför regionen) 
och många fåglar kan därifrån flytta ut över havet 
på väg mot Finland. Över havet finns två flyttstråk, 
det ovan nämnda stråket österut över Kvarken och 
ett mot nord-nordost över Kvarken. 

Det finns ett flertal rastlokaler inom regionen, och 
majoriteten ligger längs kusten, t.ex. Umedeltat, 
Olofsfors (Nordmaling) och Gärdefjärden. Andra 
vanliga rastlokaler är Brånsjön och området runt 
Tavelsjön. De fåglar som häckar i inlandet och 
fjällen följer ofta dalgångarna av de större älvarna. 
Höststräcket sker i huvudsak över bred front, med 
större koncentrationer kring uddar som pekar mot 
söder (t.ex. Järnäsudden). Höststräcket omfattar 
alltid fler individer än vårsträcket, eftersom alla 
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ungfåglar finns med, och den pågår även under en 
längre tidsperiod.

Flyttfåglar är fullt kapabla att undvika att kollidera 
med vindkraftverk ute till havs om det finns rimli-
ga avstånd mellan verken men det finns naturligtvis 
situationer då kollisionsriskerna ökar, exempelvis 
vid dimma eller nederbörd. Vid planering av vind-
kraftparker i Umeåregionen är det lämpligt att 
beakta och ytterligare utreda konfliktrisker med de 
tidigare nämnda fågelgrupperna.

Fladdermöss och vindkraftverk

Det finns två risker med fladdermöss och vindkraft-
verk. Det ena är att vindkraftverk tenderar att dra 
till sig insekter som i sin tur attraherar fladdermöss 
som då riskerar att kollidera med rotorbladen. Det 
andra är att flyttande fladdermöss krockar med 
verken. Fladdermöss följer linjerna i landskapet 
och har noga avgränsade flyttvägar, både på land 
och till havs. Det har också visat sig att fladder-
möss som flyger över havet är mest aktiva vid 
vindstyrkor under 4 m/s, då de flesta vindkraftverk 
står still. Det finns dock större arter av fladdermöss 

som kan flyga i vindstyrkor på 
upp till 10 m/s men alla föredrar 
svagare vindar. Fladdermössens 
föda, flygande insekter, finns i 
huvudsak på låg höjd och därför 
flyger fladdermöss sällan mycket 
högre än trädtoppshöjd. Flyttande 
fladdermöss kan dock flyga på 
något högre höjder när de fly-
ger över land. Fladdermöss som 
sträcker över havet flyger van-
ligtvis på endast ett fåtal meters 
höjd. Flyttmönstret av fladder-
mössen som förekommer i Umeå-
regionen är inte känt. På grund 
av regionens geografiska läge är 
det tämligen osannolikt att det 
skulle förekomma koncentrerade 
rörelser i tydliga flygkorridorer 
så som kring exempelvis skånska 
kusten. Istället rör det sig med 
all sannolikhet om glesa skaror 
som rör sig på bred front över 
regionen. Eventuellt kan lokala 
koncentrationer förekomma vid 
uddar riktade mot sydost längs 
kusten vid Norra Kvarken. Detta 
förutsätter att vissa fladdermöss 
sträcker ut mot Finland, något 
som inte finns belagt.
Det är inte troligt att en rimlig ut-

byggnad av vindkraft kommer att utgöra ett påtag-
ligt hot mot de reproducerande populationerna av 
fladdermöss inom Umeåregionen. Det finns dock 
anledning till oro för vindkraftparker som formar 
omfattande barriärer vinkelrätt mot flyttriktningen 
(nord-syd, alternativt nordväst-sydöst). 

Barriäreffekt

Normalt sett störs inte djur i särskilt stor grad av 
verken när de väl är byggda men fler verk på rad 
kan ge upphov till barriäreffekter hos t.ex. fåglar 
om de hamnar i fåglarnas flygriktning.

Vindkraftverk till havs
En fördel med att bygga vindkraftsparker till havs 
är att det blåser mer och att det finns stora ytor till-
gängligt. En nackdel är att det är dyrare att bygga 
och att det är svårare att sköta drift och underhåll. 
För att få ekonomin att gå ihop är det en fördel om 
många verk kan byggas samtidigt i större grup-
per. Med hänsyn till kostnader bör inte avståndet 
från land vara för stort, det får helst inte överstiga 
15 km. Vattendjupet måste vara minst 6 m för att 
byggdelarna ska kunna transporteras till platsen 
och med hänsyn till den fria sikten vid kusten är 

Schematisk bild över fåglarnas flyttleder längs kusten samt 
Vindelälven och Umeälvens dalgångar.
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det lämpligt att avståndet från land är åtminstone 3 
km.

Idag byggs och projekteras anläggningar till havs 
ner till ett djup av 20 m. Om några år beräknar 
man att det ska vara möjligt att komma ner på 30 
m och om 7-10 år ner till 40 m. Överlag så utgör 
inte bottenförhållandena till havs något hinder för 
vindkraftsutbyggnad. Det kan påverka detalj-
lokaliseringen och grundläggningssättet men inte  
lokaliseringen i stort. Lösa sand- och grusavlag-
ringsbottnar kan dock vara olämpliga om de ut-
sätts för mycket vågor och strömmar som rör om i 
bottnen. (Uppgifter på sådana lösa bottnar har SGU 
tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.)

Grumling

I samband med muddring, kabeldragningar och 
andra anläggningsarbeten kan finkorniga sediment 
spridas och ge upphov till grumling av vattnet. 
Fiskar och övrigt bottenliv påverkas negativt av 
grumling genom att sedimenten hindrar ljuset från 
att tränga genom vattnet samt att växterna kvävs då 
de täcks av sediment. Det finns även en risk att ar-
betet på botten kan röra upp miljögifter som ligger 
begravda. Grumlingen kan minimeras genom att 
strategiskt välja årstid när arbetet utförs samt sätta 
en gräns för hur mycket arbetet får grumla. Proble-
met är dock kortvarigt och upphör när arbetena är 
färdiga.

Musslor

Fundamenten till vindkraftverken fungerar i många 
fall som rev och ger utmärkta växtplatser för t.ex. 
blåmusslor, alger och andra bottenväxter samt för 
de ryggradslösa djur som lever på hårda havsbott-
nar. I nuläget finns två typer av fundament som 
används. Monopiletypen, med ett rör nedstucket i 
marken, har bara vertikal ytor där blåmusslor kan 
växa. Gravitationsfundamentens block är mycket 
större och ger mer ytor i flera olika vinklar som 
passar bra för t.ex. alger. De konstgjorda ”reven” 
ökar i många fall den biologiska mångfalden i bot-
tenfaunan.

Fisk

Fiskar visar inga tendenser till att utnyttja ”re-
ven”, men de verkar inte heller undvika dem. Det 
är troligt att undervattenslivet blir rikare efter det 
att musslorna koloniserat fundamenten. Det verkar 
inte heller som att de elektromagnetiska fält lik-
strömkablarna ger upphov till påverkar fiskar och 
ålars vandring. Lek- och uppväxtområden för fisk 
och andra marina arter kan dock skadas av verkens 
fundament och kabeldragningar under själva bygg-
tiden.

Undervattensljud

Vindkraftverken avger ljud och vibrationer som 
fortplantas i vatten och studier pågår kring vilken 
eventuell påverkan som dessa ljud kan ha på rygg-
radslösa djur och alger, kräftdjur samt rovfiskar. 
Tidigare studier visar att havets organismer snabbt 
vänjer sig vid ljud och vibrationer. Fiskeriverket 
har sett att verken skrämmer bort fisk som kommer 
inom 4 m radie från verken då det blåser hårt. Fisk 
undviker i större utsträckning områden med plöts-
ligt uppkomna ljudstörningar än de med kontinu-
erligt ljud. Mört, abborre och öring är inte särskilt 
ljudkänsliga och tycks inte alls störas av ljuden 
från verken.

Sälar och tumlare

Sälar och tumlare håller sig borta under byggfasen 
men verkar återkomma när arbetet är klart. 

Sjöfart

Vid lokalisering till havs kan vindkraftverk och el-
kablar innebära en viss kollisionsrisk för sjöfarten. 
Räddningsinsatser kan försvåras från helikopter, 
framförallt i samband med stora parker. En annan 
risk är att fyrar kan skymmas av verken i vissa 
lägen och därigenom försvåra navigering. I de fall 
som etablering övervägs är det extra viktigt hur 
verken orienteras och att en särskild skyddszon ut-
med farlederna hålls fri. Hur bred denna zon tillåts 
vara avgörs från fall till fall.

I Västerbottens län finns få yrkesfiskare men vind-
kraftverk kan utgöra ett fysiskt hinder mot att lägga 
nät och vid planering av parker är det klokt att föra 
en dialog med fiskare för att undvika naturliga rev 
och de bästa fiskevattnen. 

Försvaret
Försvaret har intressen som kan visas offentligt, 
t.ex. övnings- och skjutfält men det finns även an-
dra intressen som måste beaktas och tas hänsyn till 
som inte kan redovisas öppet av sekretesskäl, där-
för måste en bedömning göras i varje enskilt fall. 
Försvaret ska alltid höras inför byggande av höga 
objekt, då de kan påverka tekniska system som 
radar och radiolänkar. Totalförsvarets intressen har 
en särställning och har högst prioritet. I vindkraft-
splanen har därför försvarsintressena tillgodosetts.
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Luftfarten
Vindkraftverken kan utgöra hinder för luftfarkos-
ter och kring såväl civila som militära flygplatser 
finns krav på områden som är fria från vertikala 
hinder. 

För Umeå City Airport bör det inom den blå zo-
nen (CTR-område, kontrollzon) är vindkraftverk  
olämpligt, med avseende på att det kan utgöra ett 
hinder för in- och utflygningsvägar till och från 
Umeå City Airport. Zonen är närmast att betrakta 
som ett ”skyddsområde” för flygplatsen som i möj-
ligaste mån ska vara fri från hinder.

Inom den röda zonen (Procedurområde) ska sär-
skild hänsyn tas till inflygnings- och utflygnings-
procedurer som finns publicerade för kommersiell 

flygtrafik. Här kan etablering av vindkraft innebära 
en negativ inverkan på flygplatsens eget miljöarbe-
te t ex Gröna inflygningar. Flygplatsen bör i varje 
enskilt fall göra en bedömning.

I övriga zoner (MSA-yta och TMA-yta) är bedöm-
ningen att etablering av vindkraftverk inte leder 
till någon flygsäkerhets-,  regularitets- eller miljö-
påverkan.  Dock bör flygplatsen alltid få vara re-
missinstans vid nyetablering av vindkraftverk inom 
dessa zoner då det kan få påverkan på inflygnings-
procedurerna. 

Hinder som är högre än 570 m över havet är alltid 
en faktor som påverkar procedurerna. 

Olika skyddszoner kring Umeå City Airport 
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Hinderbelysning

Byggnadsverk med en höjd över 20 m kan behöva 
hindermarkeras i enlighet med Transportstyrelsens 
riktlinjer. Markeringarna kan delas upp i låginten-
siv- och högintensiv belysning. Den lågintensiva 
hinderbelysningen utgörs av fast eller blinkande 

rött sken med en ljusintensitet på minst 30 cd 
(candela) och ett rött ljus av minst 20 cd. Den hög-
intensiva belysningen utgörs av ett fast roterande 
(blinkande) ljus med vitt sken med en maximin-
tensitet som ej får vara lägre än 100 000 cd. Blink-
frekvensen måste vara 120 blinkningar per minut. 
Hinderbelysning för vindkraftverk krävs på 150 m 
eller högre.

I en vindkraftverkspark ska samtliga vindkraftverk 
som utgör parkens yttre gräns markeras. De vind-
kraftverk som ingår i en vindkraftverkspark och 
som inte utgör parkens yttre gräns ska markeras 
med vit färg samt förses med minst lågintensiva 
ljus såvida inte Luftfartsstyrelsen beslutar om yt-
terligare markering i samband med meddelandet.

Radar 
Vindkraftverk kan även påverka utrustning, så som 
radar- och radiostationer samt navigeringshjälpme-
del av olika slag. 

Vindkraftsanläggningar kan t.ex. störa flygplanens 
navigeringsutrustning och inflygningshjälpmedel 
samt radar. Den påverkan som är möjlig är olika 
från område till område och kan bero på en mängd 
olika faktorer, bland annat på vilken teknik som 
planen använder och hur terrängen ser ut. Påverkan 
måste därför avgöras i varje fall. 

Försvarets tekniska utrustning, så som radiolänkar, 
radaranläggningar och signalspaningssystem kan 
också påverkas, likaväl som att verket rent fysiskt 
kan vara i vägen. Radiotrafiken från järnvägar kan 
också störas av vindkraftverk och placeringen av 
ett vindkraftverk bör därför beaktas vid detaljpla-
neläggning.

Inom sjötrafiken används fram för allt pulsradar, 
som endast mäter avstånd som sedan avspeglas på 
en radarskärm. Det bildas radarskuggor bakom och 
bredvid vindkraftverken som kan variera mellan 
70-600m, beroende på pulslängd, inställningen 
på mätområdesväljaren (på radarskärmen) samt 
avståndet till parken. Studier har gjorts till havs 
som visar att påverkan dock inte är betydande för 
sjötrafiken då parker normalt sett inte ger mer stör-
ning än en liten ö (Tagesson & Ek 2005).
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Miljökonsekvensbeskrivning
Den fysiska planeringen ska medverka till att 
nå en långsiktig hållbar utveckling. I det arbetet 
är kommunens översiktsplanering ett viktigt in-
strument. För att avgöra hur det tematiska tilläg-
get till översiktsplanen medverkar till en hållbar 
utveckling ska det enligt miljöbalken upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Enligt plan- 
och bygglagen ska översiktsplanens konsekvenser 
när det gäller inverkan på miljön, betydelsen för 
hälsa och säkerhet, hushållning med naturresurser, 
sociala samt samhällsekonomiska aspekter också 
tydligt framgå. 

Miljöbedömning
Syftet med miljöbedömningen och miljökon-
sekvensbeskrivningen är att integrera miljöaspek-
terna i planen. Miljöbedömningen fokuserar på den 
betydande miljöpåverkan som planens genomföran-
de kan antas orsaka. Enligt förordning (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar ska en miljö-
bedömning göras för en översiktsplan enligt 4 kap. 
i plan- och bygglagen om planen medger förutsätt-
ningar för kommande tillstånd enligt miljöbalken. 
Enligt bilaga 3 och 4 § i samma förordning framgår 
att planer som ger förutsättningar till anläggningar 
för nyttjande av vindkraft för energiproduktion 
ska antas medföra betydande miljöpåverkan. Det 
ska därför enligt miljöbalken 6 kap. 11 § göras en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 6 kap. 12 §. 

Avgränsning
En MKB ska innehålla alternativ till planförslaget. 
Ett nollalternativ som visar på en trolig utveckling 
av området om planförslaget inte genomförs ska 
ingå. Enligt bestämmelserna om miljöbedömningar 
och 6 kap 12 § MB ska ”rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och 
geografiska räckvidd också identifieras, beskrivas 
och bedömas”. 

En MKB ska i första hand behandla betydande 
miljöpåverkan. Den betydande miljöpåverkan som 
kan antas uppkomma på biologisk mångfald, be-
folkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, 
vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, 
landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar 
och annat kulturarv samt det inbördes förhållan-
det mellan dessa miljöaspekter ska beskrivas. För 
att bedöma vilka åtgärder som medför betydande 
miljöpåverkan har bedömningskriterier i MKB-
förordningen använts.

Avgränsning av MKB har gjorts i samråd med läns-
styrelsen. De miljöaspekter som beaktats är riks-
intressen, skyddade och värdefulla naturområden, 
rekreation och friluftsliv, rennäring, kulturmiljön, 
landskapsbild och hälsoeffekter. Dessutom har 
säkerhet, utredningsområden för kommunikation, 
närhet till elnät, vägar och bebyggelse liksom för-
svarsintressen och sjöfart beaktats. 

Eftersom planen är av översiktlig karaktär blir även 
miljökonsekvensbeskrivningen övergripande. Det 
innebär att i den kommande processen behöver var-
je grupp av verk en egen miljökonsekvensbeskriv-
ning eftersom alla områden är unika med tanke på 
landskapsbild, buller, skuggeffekter, vägar m.m. 

Nollalternativ
Nollalternativet till detta tillägg är att det inte görs 
någon kommunal översiktsplanering för vindkraft-
utbyggnaden i Umeåregionen. Nya vindkraftverk 
och vindkraftparker kommer då att prövas individu-
ellt och utan den helhetssyn på mark- och vattenan-
vändningen som översiktsplaner ska ge.

Utan denna helhetssyn finns risk att placeringen 
av nya anläggningar blir sämre ur landskapsbilds-
synpunkt, när det gäller buller och för andra miljö-
aspekter där påverkan från olika anläggningar sam-
verkar. Hänsynstagandet till riksintressen och andra 
intressen kan också bli sämre, det kan till exempel 
gälla rennäringens och naturvårdens riksintressen.

Frånvaron av översiktsplanering för vindkraft 
skulle också kunna leda till att mer konflikter med 
motstående intressen medför att färre vindkraft-
verk kan etableras eller att det tar längre tid innan 
nya vindkraftverk kan byggas. Detta skulle minska 
vindkraftens bidrag till övergången från fossila 
bränslen och därmed också minska vindkraftens 
bidrag till uppfyllandet av miljömålet ”Begränsad 
klimatpåverkan”.

Huvudalternativ
I planen visas de olika alternativen som har tagits 
fram med hänsyn till vindförhållanden och motstå-
ende intressen samt andra förhållanden. De områ-
den som har ansetts lämpliga har identifierats och 
översiktligt utvärderats i dialog med föreningar, 
organisationer m.fl. De urvalskriterier som valts 
har styrt valet av områden. Alternativen hade varit 
att välja områden med sämre vindförhållanden, 
närmare bostäder eller i områden med motstående 
intressen. 
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Miljöförhållanden
Umeåregionens kommuner omfattar naturmiljöer 
från skogsland till kustmiljöer. Kusten är relativt 
tätbefolkad medan inlandet är glesbebyggt. Stora 
områden i Umeåregionen omfattas av renbete och 
områden med relativt höga naturvärden. 

Kustområdet har omfattande fritidshusbebyggelse 
och berörs av infrastruktur som E4, flyg och järn-
väg. Odlingslandskapen påverkas inte av planför-
slaget eftersom inga områden föreslås där. 
 

Områden med konkurerande intressen har undvikits 
i möjligaste mån. Föreslagna områden måste också 
kommuniceras med Luftfartsstyrelsen för bedöm-
ning av konflikt med flyget. 

Inom Umeregionen har följande konkurrerande 
intressen beaktats:

Riksintressen 
Områden för natur, kulturmiljövård, forn-  
lämningar, rennäring, fritid och rekreation, total-
försvar.

Skyddade områden
Natura 2000, naturreservat, planerade 
naturreservat, våtmarker, stora opåverkade 
områden, nyckelbiotoper m.m.

Försvarsintressen, sjöfart, luftfart

Säkerhet 
Behovet av skydd för boende tillgodoses genom   
att ett respektavstånd upprättas. Eventuellt 
nedfallande delar hamnar normalt i verkets 
närområde.

Vägar och järnvägar 
samt därtill hörande utredningskorridorer.

Elnät och radiolänkar

Annan markanvändning 
Intresseområden för tätortsutbyggnad, jordbruk   
m.m.

Miljökvalitetsmål
Utbyggnaden av vindkraft berör flera av de natio-
nella miljökvalitetsmål som är fastställda; en god 
bebyggd miljö, myllrande våtmarker, levande sko-
gar och ett rikt växt- och djurliv. Om alternativet 
till vindkraft är olja, kol eller naturgas så kommer 
flera andra miljömål att beröras; begränsad klimat-
påverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och 
ingen övergödning.  Byggskedet och den fysiska 
närvaron av verken, deras drift och underhåll kan 
dock verka störande på både människors hälsa och 
på landskapsbilden. Vindkraften ses idag som en 
näringsgren så som fiske, rennäring och jord- och 
skogsbruk, och benämns numera även vindbruk. Av 
de 16 miljömålen bedöms följande vara relevanta:

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
Vindkraftsutbyggnad kommer att minska halten av 
växthusgaser om det medför minskad användning 
av fossila bränslen. Vindkraften betraktas som po-
sitiv för naturmiljöer då den bidrar till att begränsa 
klimatpåverkan och att minska försurningen och 
växthuseffekten.

FRISK LUFT 
Vindkraftsutbyggnad kommer att minska halten av 
luftföroreningar om det medför minskad använd-
ning av fossila bränslen.

BARA NATURLIG FÖRSURNING
Vindkraftsutbyggnad kommer att minska halten av 
luftföroreningar om det medför minskad använd-
ning av fossila bränslen.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 
Om vindkraften byggs ut minskar behovet av vat-
tenkraft vilket gör att de oreglerade vattendragen 
kan bevaras och att den biologiska mångfalden 
därigenom underlättas. 

LEVANDE SKOGAR 
Etablering av vindkraftverk kräver tillgång till 
vägar. I de fall det inte redan finns befintliga  
vägar måste nya anläggas, och eftersom verken  
ofta placeras i skogsmiljö så kommer den skogliga 
biologiska mångfalden därigenom att påverkas. 
Verken kan även visuellt konkurrera med kultur-
minnen i områden där sådana finns. 

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP 
Verken kan i vissa fall påverka jordbruks- och od-
lingsmark om de placeras i öppna landskap. Verken 
kan även här visuellt konkurrera med kulturminnen 
i områden där sådana finns.

GOD BEBYGGD MILJÖ
Boende kan beröras av skuggbilder och ljud från  
verken, framförallt i områden utan andra störning-
ar.
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Livscykelanalys
Ett modernt vindkraftverk har efter ca 3-6 måna-
ders drift i ett bra vindläge producerat lika mycket 
energi som det går åt för dess tillverkning. 

Livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för 
att tillverka, sätta upp och driva ett vindkraftverk 
motsvarar ca 1 % av dess energiproduktion under 
livslängden.

Ett vindkraftverk på 1 MW kan varje år:
-

sel till 500 villor

(Källa: SOU 1999:75 – Rätt plats för vindkraften)

Miljöpåverkan
En utbyggnad av vindkraftparker kan få positiva 
effekter på miljön både på land och till havs, till 
följd av bl.a. minskad användning av fossila bräns-
len och därigenom minskat utsläpp av växthusga-
ser. Vindkraft är en förnybar energikälla som inte 
ger upphov till några miljöfarlig utsläpp samtidigt 
som den nyttjar en resurs som är oändlig och dess-
utom gratis. Endast under byggtiden av vindkrafts-
parkerna och vid nedmontering sker utsläpp och det 
åtgår naturresurser. 
Vindkraftetableringar har generellt en stor påver-
kan på landskapsbilden. Det beror inte bara på att 
de placeras där det blåser mycket och att de däri-
genom ofta placeras högt i terrängen där de är väl 
synliga. Hur landskapsbilden påverkas beror också 
på hur kraftverken placeras inom parken och hur 
de utformas. Upplevelsen av vindkraftverk eller 
parker är personlig och hänger samman med be-
traktarens förväntningar och värderingar. Utpekade 
områden står inte i konflikt med de områden som är 
angivna av kommunerna som särskilt viktiga med 
hänsyn till landskapsbilden.

I många av de föreslagna områdena finns flyttfå-
gelstråk, nyckelbiotoper, sumpskogar och fornläm-
ningar. Vid exploatering av områdena förutsätts att 
natur- och kulturvärdena inventeras och beskrivs 
mer i detalj för att kunna göra en noggrannare mil-
jökonsekvensbedömning.    

Påverkan på människors hälsa
Ljud, skuggor och reflexer kan upplevas som stö-
rande av människor. För buller, d.v.s. allt ljud som 
uppfattas som störande, finns riktvärden som skall 
innehållas vid bostäder. För skuggor och reflexer är 
verkens placering avgörande och därför skall dessa 
aspekter behandlas vid planering av vindkraftpar-
ker för att begränsa påverkan. Se även under rubrik 
Planförutsättningar.

Åtgärder
För att minska påverkan på människors hälsa och 
miljön har urvalskriterier valts som t.ex. att minsta 
avstånd till bebyggelse skall var 1000 m, undvi-
kande av motstående intressen och att det har setts 
som en fördel om det finns ett utbyggt vägnät och 
närhet till elledningar. 
Umeåregionen har enats om ett antal riktlinjer för 
att parkerna ska bedömas och utföras på likartat 
sätt i regionen. Riktlinjerna styr placering, säkerhet 
och utseende. Åtgärder för att minska miljöpåver-
kan lokalt styrs vid kommande prövningar enligt 
miljöbalken och listas därför inte i riktlinjerna som 
anges i denna plan. I planen finns tydliga restrik-
tioner om hur utbyggnad av vindkraft bör ske med 
tanke på miljö, boende och landskapsbild. Där 
finns även skyddsavstånd och rekommenderade 
skyddsåtgärder redovisade. Risker och säkerhetsåt-
gärder bör redovisas i kommande detaljprövningar.
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Bedömning
All energiproduktion kräver att markområden tas 
i anspråk. Planeringen av hur mark och vatten ska 
användas är ytterst kommunens ansvar. Kommunen 
prövar markens lämplighet för olika ändamål ge-
nom översiktsplan och detaljplaner. I detta tillägg 
till översiktsplan har områden med bra vindförhål-
landen utanför områden med motstående intressen 
studerats, avgränsats och föreslås nu i denna plan 
som vindkraftsområden i Umeåregionen. Regionen 
har goda vindförutsättningar och är relativt gles-
befolkat och det har därför inte varit svårt att hitta 
många bra områden för vindkraftsutbyggnad. 

Tillägget till översiktsplanen har inneburit att ta 
fram förslag på möjliga områden för vindkraft samt 
riktlinjer för framtida etablering. Som underlag 
har kartmaterial samt allmänna råd och handböcker 
använts. Bedömningen av områdena är översiktlig 
och har gjorts utifrån det kartmaterial som funnits 
tillgängligt.
Under arbetets gång har områden som är mer lämp-
liga för vindkraft trätt fram. För att välja områden 
för vindkraft har följande urvalskriterier använts:

 på103 m höjd (enligt Uppsala universitets   
 vindberäkningar).

 1000 m från bostäder och fritidshus.

 rymma minst fem vindkraftverk, d.v.s. ha en   
 area av minst 100 ha (1x1 km).

         1,5 mil ut till havs.

 i största möjliga utsträckning. 

Uppföljning och övervakning
Kommunerna får alltid vetskap om planerade 
vindkraftparker. I den uppföljning som skall göras 
av hur detta tillägg till översiktsplan efterlevs bör 
kommunerna samla uppgifter och utvärdera föl-
jande;

-
duktion i regionen med avstämning varje år,

elproduktion i regionen med avstämning varje 
år,

-
del i regionen med avstämning varje år,

inom och i utkanten av vindkraftsparkerna  
genom sammanställning av eventuella  klago-
mål eller underrättelser.

råden,
-

kraftverken. 

Riskanalys
Planen och riktlinjerna har utarbetats för att mi-
nimera den negativa påverkan som kan uppstå på 
människors hälsa och miljön i samband med etable-
ring av vindkraft inom regionen. Risker och säker-
hetsåtgärder bör redovisas mer utförligt i respek-
tive områdes detaljerade MKB. Genomförandet av 
planen bedöms i sin helhet vara positiv för miljön, 
både nationellt och regionalt.

Parter som kan tänkas bli berörda vid etableringen 
av vindkraftverk har haft möjlighet att delta i dia-
logfasen och i samråden som varit en del av ut-
formningen av planen. 

Normalt finns inga avspärrningar runt ett vind-
kraftverk men säkerhetsavstånd rekommenderas. 
Generellt är vindkraftverk säkra anordningar men 
det har hänt att verken havererar, rotorbladen kan 
spricka o.s.v. I tabellen nedan anges de säkerhets-
avstånd som Boverket rekommenderar för vind-
kraftverk. 

 Säkerhetsavstånd som är rekommenderade av Boverket.

Verksamhet / anläggning Säkerhetsavstånd (Boverket)

Byggnader & platser där människor 
vistas oskyddade & ofta

Tornhöjden + 
3x rotordiametern

Större allmänna vägar Tornhöjden + 
3x rotordiametern

Övriga allmänna vägar Totalhöjden

Järnvägar Totalhöjden, 
dock lägst 50m

Kraftledningar Totalhöjden

Varningsskyltar, som upplyser om risken för iskast 
ska finnas på området och gärna också informa-
tionstavlor med uppgift om antal verk, storlek och 
kontaktperson.

Till havs ska vindkraftverken förses med anordning 
för att upprätthålla radarsignaler enligt sjöfarts-
verkets och totalförsvarets anvisningar. Luftfarts-
styrelsen ska få möjlighet att beräkna påverkan på 
flygets intressen.  
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Icke teknisk sammanfattning
Syftet med det tematiska tillägget till översiktspla-
nen avseende vindkraft är att ta fram gemensamma 
riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar 
och att studera möjliga lokaliseringar för vindkraft 
inom Umeåregionen. Umeåregionens kommuner 
har enats om vilka urvalskriterier som skall ligga 
till grund för val av områden och därefter enats 
om vilka riktlinjer som skall tillämpas vid plane-
ring och prövning av vindkraftsparker i regionen. 
Planarbetet har omfattat en kartläggning av vind-
förutsättningar, motstående intressen, uppfyllelse 
av lagkrav, gestaltningsfrågor och ett ställningsta-
gande vid planering av enstaka verk. 

Riksdagen har fastställt ett nationellt planerings-
mål där vindkraften ska ha en årlig produktions-
kapacitet på 30 TWh år 2020.  Vid full utbyggnad 
enligt planförslaget skulle drygt 1000 vindkraftverk 
kunna byggas i Umeåregionen med en årlig produk-
tion av 5-8 TWH. Syftet är snarare att exploatörer 
skall kunna välja att detaljstudera ett antal av de 
föreslagna 31 områdena och vid en utbyggnad bidra 
till en hållbar utveckling av energiförsörjningen 
i regionen. Umeåregionen har inget mål för hur 
mycket av den producerade elenergin som skall 
komma från vindkraft utan syftet med planen är 
att visa de områden där kommunerna finner att det 
utifrån ett medborgarperspektiv är lämpligast att ha 
vindkraftsparker. 
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ORDFÖRKLARING 
EFFEKT  
Förmåga att avge eller förbruka energi under en 
viss tid. Effekt anges i watt (W).
  1 kW (kilowatt) = 1 000 W
  1 MW (megawatt) = 1 000 kW
  1 GW (gigawatt) = 1 000 MW
  1 TW (terrawatt) = 1 000 GW 
 
Referens:  -1 Wh (1 wattimme) =  
  1 W under en  timme
  -1 kWh (1 kilowattimme) =  
  1 kW under en timme

1 kWh = räcker för att driva en normal bilkupé-
värmare ungefär en timme eller en 60 W lampa 
i nästan 17 timmar (60 watt x 17 timmar = 1020 
Wh).
1 MWh = räcker för att värma en villa ett par 
veckor.
1 GWh = räcker för Lunds elbehov under 8 tim-
mar, produceras i Harsprångets vattenkraftsta-
tion på en timme eller i kärnkraftverket i Fors-
mark på 20 min.
1 TWh = räcker för att driva ett pappersbruk, 
med 2 stora tidningspappersmaskiner i ett år; 
räcker för att driva alla Sveriges tåg, tunnelba-
nor och spårvagnar i 5 månader. Produceras av 
Ringhals kärnkraftverk på 12 dagar.

FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA 
Energi som ”förnyas”, d.v.s. cirkulerar och om-
vandlas i vårt ekologiska system, ex. vattenkraft, 
vindenergi, solenergi, biobränsle, vågenergi.

NAVHÖJD 
Är den höjd som rotorn sitter på och mäts i meter 
över marken (eller vattenytan). Navhöjd är inte 
detsamma som tornhöjd. Normalt skiljer det någon 
meter eftersom maskinhuset med primäraxeln sit-
ter ovanpå tornet. Om fundamentet sticker upp ur 
eller placeras ovanpå marken tillkommer även den 
höjden.

ROTORDIAMETER 
Diametern av den cirkel som rotorbladen går i. I 
takt med att effekten på ett verk stiger ökar rotor-
diametern på vindkraftverket. Vanligtvis ligger 
rotordiametern i intervallet 50-80 m och är lika stor 
som tornhöjden eller något större.

TOTALHÖJD 
Mäts i meter över marken och är navhöjden plus 
halva rotordiametern. Totalhöjden beskriver hur 
högt det är från marken eller vattenytan upp till 
vingspetsens högsta läge.
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Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00301 

Breddat ägande BioEndev 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bolaget BioEndev genomför en ökad kapitalisering av bolaget med en 
ägarspridning genom att emittera nya stamaktier till investerare. Härvid lämnas 
också en option till investerare att förvärva stamaktier av Umeå Energi. Härutöver 
erbjuds också investerare att delta med villkorslån, konvertibla lån. 
 
att målsättningen är att ta in 30 MSEK i nytt externt kapital. 
 
att om kapitaliseringen av externt kapital inte uppnås avser bolaget att 
starta en notering på aktiebörs 

Ärendebeskrivning 
Umeå Kommunföretag redovisar följande bakgrund till förslaget: 
Umeå Energi har sedan drygt tio år engagerat sig i den torrifieringsteknik 
(teknik att ”rosta” biobränsle för att uppnå väldigt höga kvalitetskrav, i 
paritet med stenkol) som forskats fram på Umeå Universitet. Bolaget 
BioEndev bildades för cirka 10 år sedan med två forskare, Örnsköldsvik 
Energi och Umeå Energi som ägare. Umeå Energi förvärvade sedermera 
Örnsköldsviks aktier efter ett beslut i kommunfullmäktige i början av år 
2012. Umeå Energi har under tiden fram tills dags dato investerat i 
ytterligare kompetens och tillfört kapital för att möjliggöra för BioEndev att 
nå en kommersiell marknad. Bland annat har en industriell 
demonstrationsanläggning, delfinansierad av Energimyndigheten, uppförts 
i Holmsund där bolaget kontinuerligt producerar torrifierad pellets (även 
kallat biokol). 
 
Intresset för bolagets teknik är mycket stort och kvalitén på den pellets 
som framställs i Holmsund anses av marknaden vara i världsklass.  
Bolaget behöver nu ytterligare förstärkas ekonomiskt i samband med att 
företaget avser att ta steget fullt ut och bli ett kommersiellt bolag och börja 
sälja anläggningar. Umeå Energis roll har varit att hjälpa företaget på fötter 
och nu krävs det kompletterande kapital av intresserade investerare för att 
ta företaget till nästa nivå. Umeå Energi kommer fortsatt att finnas kvar 
som ägare under en övergångstid.  
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Kapitaliseringsprocessen kommer ge ett breddande av ägande av bolaget. 
Det tillkommande kapitalet tillförs för att finansiera bolagets tillväxt och 
expansion genom egen utveckling av BioEndev´s teknik vilken kommer ingå 
i kommersiella fabriker för tillverkning av pellets. Dessutom behövs medel 
för rekrytering av ledande personer till Bioendevs tillverkningsavdelning 
samt servicepersonal och reservdelslager. 
 
Status för närvarande är att det finns ett handfull intresserade investerare 
vilka har erhållit term-sheet (villkor) för investering genom emission av nya 
stamaktier samt tillhörande optionsavtal för att förvärva ytterligare 
stamaktier (befintliga Umeå Energiaktier) upp till maximum 10 Mkr i 
Bolaget. Investeringen avser två separata investeringar vid två olika 
tillfällen. Första investeringen sker genom teckning av nyemitterade 
stamaktier i Bio Endev. Priset per aktie är 554 kr, baserat på en värdering 
av Bolaget om totalt 100 MSEK. Dessutom möjliggörs ytterligare 
investering för ”investerarna” genom teckning av nyemitterade stamaktier, 
i anslutning till och under förutsättning att BioEndev senast den 1 augusti 
2018 tecknat bindande leveransavtal på en fullskalig 
torrefieringsanläggning. 

Därutöver avses att erbjuda ytterligare intressenter/investerare att delta 
med villkorslån, konvertibla lån ställda till BioEndev. Likvida medel som 
erhålls genom de konvertibla lånen ska användas för att finansiera Bio 
Endevs tillväxt och expansion genom leverans av BioEndevs teknik till nya 
fabriker för tillverkning av pellets där Bio Endev kommer att vara en av 
delägarna. De konvertibla lånen baserar sig även de på en värdering av 
bolaget om totalt 100 MSEK.  Ett ytterligare steg för att åstadkomma 
kapitalisering är att genomföra en ägarspridning genom notering på 
aktiebörs genom att ansluta Bio endevs aktie till det centrala 
värdepappersregistret Euroclear. Genom en publik nyemission bedöms 
tillföras kapital om ca 50 Mkr eller annat beslutat högsta belopp. 
 
Sammanfattning av plan; 

- Bekräftar en eller flera investerare en investering på minst 20 Mkr 
(10 + 10 Mkr) så stängs emissionen av nya stamaktier (även om vi 
inte når 30 Mkr) och går vidare med en börsintroduktion under 
2019 

- Når vi inte 20 Mkr så stänger vi emissionen senast vid den tidpunkt 
så vi hinner genomföra de steg som Bioendev bör gå igenom inför 
en notering. Arbetet beräknas att påbörjas senast i april-18 för att 
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möjliggöra en notering av bolaget senast september/oktober 2018. 
De investerare som då bekräftat att de investerar får då rätt att 
fortfarande göra det på de nämnda villkoren.    

 
Umeå Energi s ägarandel i bolaget är idag 74,5 %. Fram till dags dato har 
Umeå Energi investerat i bolaget i form av aktier, konvertibla lån och 
tillskott till ett sammanlagt värde av 81,7 MSEK. Umeå Energi har också 
deltagit tillsammans med Energimyndigheten i en projektfinansiering med 
11 MSEK. Slutligen har Umeå Energi lämnat garantier för leasingavtal till ett 
värde av 18 MSEK + 2 MSEK + 12 MSEK. Det senaste för ett leasingavtal 
som tecknats för den nya torken till följd av branden i en bränsletork i 
anläggningen i Holmsund. 
 
Genomförs nyemission om 30 MSEK späds Umeå Energis ägande till 57,3 %.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur UKFs protokoll 
Missiv från UKF 
PM från Umeå Energi 

Beredningsansvariga 
Mikael Öhlund, vd Umeå kommunföretag AB 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Carina Heimersson 
Befattning Kommunjurist 
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Till Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige 
 
 
Breddat ägande i BioEndev 
 
Umeå Energi har under ett antal år engagerat sig i bolaget BioEndev som torrifierar biobränsle. De gör 
”grönt kol” som är i paritet med stenkol. 
 
Bolaget vill nu genomföra en kapitalisering och ta in nya ägare till bolaget. 
 
Umeå Energi AB vill nu släppa in nya ägare och minska sitt ägande successivt. 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Umeå Kommunföretag AB rekommenderar kommunstyrelsen och fullmäktige att besluta enligt nedan: 
 
Att bolaget BioEndev genomför en ökad kapitalisering av bolaget med en ägarspridning genom att 
emittera nya stamaktier till investerare. Härvid lämnas också en option till investerare att förvärva 
stamaktier av Umeå Energi. Härutöver erbjuds också investerare att delta med villkorslån, konvertibla 
lån. 
 
Att målsättningen är att ta in 30 MSEK i nytt externt kapital. 
 
Att om kapitaliseringen av externt kapital inte uppnås avser bolaget att starta en notering på aktiebörs. 
 
 
 
 
Bilaga: 
 

- Utdrag beslut UKF:s styrelse 
 

- PM från Umeå Energi 
 
 
 
 
Mikael Öhlund 
Umeå Kommunföretag AB 
 



  
 
 
Breddat ägande av BioEndev 
 
Styrelsen föreslås godkänna att; 
 
Bolaget BioEndev genomför en ökad kapitalisering av bolaget med en ägarspridning genom 
att emittera nya stamaktier till investerare. Härutöver lämnas också en option till investerare 
att förvärva stamaktier av Umeå Energi. Härutöver erbjuds också investerare att delta med 
villkorslån, konvertibla lån. 
 
Målsättningen är att ta in 30 MSEK i nytt externt kapital. 
 
Om kapitaliseringen av externt kapital inte uppnås avser bolaget att starta bolaget en 
notering på aktiebörs. 
 
 
 
 
Bakgrund;  
 
Umeå Energi har sedan drygt tio år engagerat sig i den torrifieringsteknik (teknik att ”rosta” 
biobränsle för att uppnå väldigt höga kvalitetskrav, i paritet med stenkol) som forskats fram 
på Umeå Universitet. Bolaget BioEndev bildades för cirka 10 år sedan med två forskare, 
Övik Energi och Umeå Energi som ägare. Umeå Energi förvärvade sedermera Öviks aktier 
efter ett beslut i kommunfullmäktige i början av år 2012.  
Umeå Energi har under tiden fram tills dags dato investerat i ytterligare kompetens och tillfört 
kapital för att möjliggöra för BioEndev att nå en kommersiell marknad. Bland annat har en 
industriell demonstrationsanläggning, delfinansierad av Energimyndigheten, uppförts i 
Holmsund där bolaget kontinuerligt producerar torrifierad pellets (även kallat biokol). 
 
Intresset för bolagets teknik är mycket stort och kvalitén på den pellets som framställs i 
Holmsund anses av marknaden vara i världsklass.  
Bolaget behöver nu ytterligare förstärkas ekonomiskt i samband med att företaget avser att 
ta steget fullt ut och bli ett kommersiellt bolag och börja sälja anläggningar. 
Umeå Energis roll har varit att hjälpa företaget på fötter och nu krävs det kompletterande 
kapital av intresserade investerare för att ta företaget till nästa nivå. 
Umeå Energi kommer fortsatt att finnas kvar som ägare under en övergångstid.  
 
Kapitaliseringsprocessen kommer ge ett breddande av ägande av bolaget. Det tillkommande 
kapitalet tillförs för att finansiera bolagets tillväxt och expansion genom egen utveckling av 
BioEndev´s teknik vilken kommer ingå i kommersiella fabriker för tillverkning av pellets. 
Dessutom behövs medel för rekrytering av ledande personer till Bioendevs 
tillverkningsavdelning samt servicepersonal och reservdelslager. 
 
Status för närvarande är att det finns ett handfull intresserade investerare vilka har erhållit 
term-sheet (villkor) för investering genom emission av nya stamaktier samt tillhörande 
optionsavtal för att förvärva ytterligare stamaktier (befintliga Umeå Energiaktier) upp till 
maximum 10 Mkr i Bolaget.  
Investeringen avser två separata investeringar vid två olika tillfällen. Första investeringen 
sker genom teckning av nyemitterade stamaktier i Bio Endev. Priset per aktie är 554 kr, 
baserat på en värdering av Bolaget om totalt 100 MSEK.  



Dessutom möjliggörs ytterligare investering för ”investerarna” genom teckning av 
nyemitterade stamaktier, i anslutning till och under förutsättning att BioEndev senast den 1 
augusti 2018 tecknat bindande leveransavtal på en fullskalig torrefieringsanläggning. 

Därutöver avses att erbjuda ytterligare intressenter/investerare att delta med villkorslån, 
konvertibla lån ställda till BioEndev. Likvida medel som erhålls genom de konvertibla lånen 
ska användas för att finansiera Bio Endevs tillväxt och expansion genom leverans av 
BioEndevs teknik till nya fabriker för tillverkning av pellets där Bio Endev kommer att vara en 
av delägarna. De konvertibla lånen baserar sig även de på en värdering av bolaget om totalt 
100 MSEK.   
 
Ett ytterligare steg för att åstadkomma kapitalisering är att genomföra en ägarspridning 
genom notering på aktiebörs genom att ansluta Bio endevs aktie till det centrala 
värdepappersregistret Euroclear.  
 
Genom en publik nyemission bedöms tillföras kapital om ca 50 Mkr eller annat beslutat 
högsta belopp. 
 
Sammanfattning av plan; 
 

- Bekräftar en eller flera investerare en investering på minst 20 Mkr (10 + 10 Mkr) så 
stängs emissionen av nya stamaktier (även om vi inte når 30 Mkr) och går vidare med 
en börsintroduktion under 2019 
 

- Når vi inte 20 Mkr så stänger vi emissionen senast vid den tidpunkt så vi hinner 
genomföra de steg som Bioendev bör gå igenom inför en notering. Arbetet beräknas 
att påbörjas senast i april-18 för att möjliggöra en notering av bolaget senast 
september/oktober 2018. De investerare som då bekräftat att de investerar får då 
rätt att fortfarande göra det på de nämnda villkoren.    

 
 
Umeå Energi s ägarandel i bolaget är idag 74,5 %. Fram till dags dato har Umeå Energi 
investerat i bolaget i form av aktier, konvertibla lån och tillskott till ett sammanlagt värde av 
81,7 MSEK. Umeå Energi har också deltagit tillsammans med Energimyndigheten i en 
projektfinansiering med 11 MSEK. Slutligen har Umeå Energi lämnat garantier för 
leasingavtal till ett värde av 18 MSEK + 2 MSEK + 12 MSEK. Det senaste för ett leasingavtal 
som tecknats för den nya torken till följd av branden i en bränsletork i anläggningen i 
Holmsund. 
( BioEndev har lämnat in en stämningsansökan till Tingsrätten mot Trygg-Hansa som 
bestridit rätten till försäkringsersättning. Beloppet som BioEndev stämmer Trygg-Hansa på 
uppgår till 33,3 MSEK) 
 
Genomförs nyemission om 30 MSEK späds Umeå Energis ägande till 57,3 %.  
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Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00303 

Nya bolag inom BioEndev 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att två nya dotterbolag BioEndev Production AB och BioEndev Solution AB bildas 
under BioEndev AB 
 
att godkänna bolagsordningarna för de två dotterbolagen: BioEndev Production AB 
och BioEndev Solution AB 

Ärendebeskrivning 
Verksamheten i BioEndev bedrivs idag i ett bolag.  Bolaget avser nu att ta steget 
fullt ut och bli ett kommersiellt bolag och börja sälja anläggningar. BioEndev önskar 
därför ändra sin organisation genom att bilda två nya bolag under BioEndev AB. 
 
Det ena dotterbolaget skall bedriva produktion av biobränsle och det andra skall 
tillverka och sälja torrifieringsanläggningar.  
 
Samtidigt ska moderbolaget arbeta för ett breddat ägande. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur UKF styrelseprotokoll 
PM från Umeå Energi 
Bolagsordning för BioEndeny Production AB 
Bolagsordning för BioEndey Solution AB  

Beredningsansvariga 
Mikael Öhlund, vd Umeå Kommunföretag AB 

Beslutet ska skickas till 
Umeå Kommunföretag 
Umeå Energi 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Carina Lidgren Heimersson 
Befattning kommunjurist 
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1. Bolagets firma 
Bolagets firma är BioEndev Production Aktiebolag. 

 
2. Styrelsens säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län. 
 

3.  Föremålet med bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål att producera och försälja biobränsle.  

 
 Bolaget kan även äga aktier i andra bolag om ägaren så beslutar. 
 

 
4. Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget skall med beaktande av de kommunalrättsliga principerna, producera och 
försälja biobränsle. Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå Energi AB. 

 
5. Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Umeå kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. 

 
6. Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundratusen kronor (100 000) och högst fyra 
hundratusen kronor (400 000) 

 
7. Aktie 

Aktier ska kunna utges till ett antal av lägst etthundratusen (100 000) och högst antal av 
fyrahundratusen (400 000). 

 
8. Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Umeå kommun och lekmannarevisionen äger rätt att när som helst 
granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

 
9. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av tre till sex ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna utses av 
kommunfullmäktige i Umeå. Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet 
vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande och vem som ska vara vice 
ordförande. Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom 
kommunfullmäktiges försorg. 

 
10. Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt 
huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor. 
 



11. Lekmannarevisorer 
Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av 
kommunfullmäktige i Umeå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som 
inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den 
bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige. 

 
12. Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

 
13. Ärenden på årsstämma 

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets 
utgång. 
Följande ärenden skall förekomma till behandling: 
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Godkännande av dagordningen. 
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall,  
    koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse. 
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är  
    moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.  
 9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  
     balansräkningen. 
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den         
      verkställande direktören. 
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna. 
12 Information om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall 

revisor/er och revisorssuppleant/er.  
13. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen 
      eller bolagsordningen. 
14. Eventuell vinstutdelning. 

 
 

14. Bolagsstämmans kompetens 
 Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta om  
 de frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste dock  
 underställas kommunfullmäktige.  

Exempelvis:  
-fastställande av bolagsordning 
-bildande av bolag 
-beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt  
samt 
-övriga beslut som kommunfullmäktige har beslutat skall underställas dem. 

 
 
 



15. Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 
16. Firmatecknare 

Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 
17. Hembud 

Har aktie övergått till någon person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien 
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets 
styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, 
uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för 
ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest 
känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månaden, räknat från 
anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav 
fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande 
pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien. 
 
När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om 
parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna 
aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande 
stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) 
om skiljeförfarande stadgar. 
 
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den 
som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk 
framställdes hos bolaget. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 
lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad 
för aktien. 

 
18. Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå 
kommun annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av 
redaktionell karaktär. 
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1. Bolagets firma 
Bolagets firma är BioEndev Solution Aktiebolag. 

 
2. Styrelsens säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län. 
 

3.  Föremålet med bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål att tillverka och försälja torrefieringsanläggningar.  

 
 Bolaget kan även äga aktier i andra bolag om ägaren så beslutar. 
 

 
4. Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget skall med beaktande av de kommunalrättsliga principerna, producera och 
försälja torrefieringsanläggningar. Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga 
principer. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå Energi AB. 

 
5. Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Umeå kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. 

 
6. Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundratusen kronor (100 000) och högst fyra 
hundratusen kronor (400 000) 

 
7. Aktie 

Aktier ska kunna utges till ett antal av lägst etthundratusen (100 000) och högst antal av 
fyrahundratusen (400 000). 

 
8. Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Umeå kommun och lekmannarevisionen äger rätt att när som helst 
granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

 
9. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av tre till sex ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna utses av 
kommunfullmäktige i Umeå. Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet 
vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande och vem som ska vara vice 
ordförande. Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom 
kommunfullmäktiges försorg. 

 
10. Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt 
huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor. 
 



11. Lekmannarevisorer 
Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av 
kommunfullmäktige i Umeå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som 
inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den 
bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige. 

 
12. Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

 
13. Ärenden på årsstämma 

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets 
utgång. 
Följande ärenden skall förekomma till behandling: 
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Godkännande av dagordningen. 
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall,  
    koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse. 
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är  
    moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.  
 9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  
     balansräkningen. 
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den         
      verkställande direktören. 
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna. 
12 Information om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall 

revisor/er och revisorssuppleant/er.  
13. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen 
      eller bolagsordningen. 
14. Eventuell vinstutdelning. 

 
 

14. Bolagsstämmans kompetens 
 Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta om  
 de frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste dock  
 underställas kommunfullmäktige.  

Exempelvis:  
-fastställande av bolagsordning 
-bildande av bolag 
-beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt  
samt 
-övriga beslut som kommunfullmäktige har beslutat skall underställas dem. 

 
 
 



15. Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 
16. Firmatecknare 

Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 
17. Hembud 

Har aktie övergått till någon person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien 
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets 
styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, 
uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för 
ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest 
känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månaden, räknat från 
anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav 
fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande 
pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien. 
 
När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om 
parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna 
aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande 
stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) 
om skiljeförfarande stadgar. 
 
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den 
som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk 
framställdes hos bolaget. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 
lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad 
för aktien. 

 
18. Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå 
kommun annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av 
redaktionell karaktär. 
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Till Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige 
 
 
Bildande av nya bolag under BioEndev AB 
 
Verksamheten i BioEndev bedrivs idag i ett bolag.  Bolaget avser nu att ta steget fullt ut och bli ett 
kommersiellt bolag och börja sälja anläggningar. 
 
BioEndev önskar därför ändra sin organisation genom att bilda två nya bolag under BioEndev AB. 
 
Det ena dotterbolaget skall bedriva produktion av biobränsle och det andra skall tillverka och sälja 
torrifieringsanläggningar. 
 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Umeå Kommunföretag AB rekommenderar kommunstyrelsen och fullmäktige att besluta enligt nedan: 
 
Att Två nya dotterbolag bildas under BioEndev AB 
 
Att Styrelsen i dotterbolagen är samma som i BioEndev AB 
 
Att Godkänna bolagsordningarna för de två dotterbolagen 
 
 
 
 
Bilaga: 
 

- Utdrag beslut UKF:s styrelse 
- PM från Umeå Energi 
- Förslag till styrelse 
- Bolagsordning för BioEndev Solution AB 
- Bolagsordning för BioEndev Production AB 

 
 
 
 
Mikael Öhlund 
Umeå Kommunföretag AB 
 





 
 
 
BioEndev delas upp i fler bolag 
 
 
 
Bolaget BioEndev AB är ägare av patent för framställning av torrefierad pellets, samt en industriell 
industrianläggning, delfinansierad av Energimyndigheten som uppförts i Holmsund. Bolaget 
producerar torrefierad pellets (biokol eller sk grön kol) 
 
Forskning, utveckling och byggande av torrefieringsanläggning, kompetens för kommersialisering av 
anläggningar samt försäljning av pellets har hittills bedrivits inom bolaget BioEndev AB. 
 
Bolaget avser nu att ta steget fullt ut och bli ett kommersiellt bolag och börja sälja anläggningar. 
 
BioEndevs styrelse föreslår att BioEndevs verksamhet delas upp och två helägda dotterbolag bildas.  
 
Nuvarande BioEndev AB blir ett holding bolag där ägande av immateriella rättigheter och patent 
förblir kvar och blir moderbolag till två nya helägda bolag. Bolagets namn är som tidigare BioEndev 
AB. 
 
Det ena dotterbolagets verksamhet är ”Produktion av biobränslen”. Då renodlas nuvarande 
produktion av pellets vilket ger bolaget rätt till lägre energiskatt på el som ger en kostnadsbesparing 
på ca 1.2 MKr per år. Bolagets namn föreslås bli BioEndev Production AB. 
 
Verksamheten i det andra dotterbolaget föreslås bli ”Tillverkning och försäljning av 
torrefieringsanläggningar”, därmed skiljs försäljning från immateriella rättigheter och patent som 
förblir kvar i moderbolaget. Bolagets namn föreslås bli BioEndev Solution AB. 
 
Förslag på bolagsordningar bifogas. 
 
Förslag till beslut; 
 
Att BioEndev AB delas upp och två helägda dotterbolag bildas. 
 
 
 


