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Kallelse/Föredragningslista 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Tid: Tisdagen den 14 augusti 2018 kl. 15:00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

   

Bolagsredovisning: Dåva DAC   

Beslutsärenden   

1 Regional överenskommelse om samverkan för 
kompetensförsörjning mellan Umeåregionens kommuner 
och Arbetsförmedlingen 2018 – 2020 
 

  

2 Yttrande, JO-anmälan, Glasmästeriet i Umeå AB 
 

  

3 Finans- och krafthandelsrapport maj 2018 
 

  

4 Anmälningsärenden augusti 2018 
 

  

5 Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen augusti 
2018 

  

Till kommunfullmäktige   

6 Motion 31/2016: HBTQ-certifiering/diplomering av 
stadsbiblioteket; Ulrika Edman (V) och Åsa Bäckström (V) 
 

  

7 Motion 39/2017: Regnbågsfärgade övergångställen- 
Saasha Metsärantala (FI) 
 

  

8 Motion 46/2017: Resurscentrum för genus och 
jämställdhet; Elisabeth Zachrisson (V) och Ulrika Edman 
(V) 
 

  

9 Motion 50/2017: Införa Staffanstorpsmodellen; Henrik 
Agerhäll (SD) (-) 
 

  

10 Motion 1/2018: Välkomna flyktingarna - Saasha 
Metsärantala (FI) 
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11 Motion 3/2018: Pendlarparkeringar, Peder Westerberg, L 
 

  

12 Motion 9/2018: Stoppa IMÄI från att hyra kommunala 
lokaler; Henrik Agerhäll (SD) (-) 
 

  

13 Motion 11/2018: Klimatmål nu! Åsa Bäckström (V) och 
Ellika Nordström (MP) (-) 
 

  

14 Motion13/2018 Underlätta kompetensförsörjningen 
Saasha Metsärantala, (FI) 
 

  

15 Motion 15/2018: Inför 80-90-100-modellen på försök; 
Saasha Metsärantala, (FI) 
 

  

16 Antagande Översiktsplan Umeå kommun, Tematiskt 
tillägg för landsbygden samt Fördjupning för Umeå- 
reviderad 
 

  

17 Godkännande av stadsutvecklingsprogram Innanför 
ringleden  
 

  

18 Antagande - Program för hållbar landsbygdsutveckling i 
Umeå kommun 
 

  

19 Avgiftsbefriade tillsynsbesök nattetid via tryggehtskamera 
 

  

20 Pilotprojekt med serviceassistenter 
 

  

21 Fritidsnämnden: Omdisponering av investeringsmedel för 
ny mötesplats Ersboda Folkets hus 
 

  

22 Beslut att avvakta genomförande av VA-strategin 
 

  

23 Antagande - Detaljplan för fastigheten Umeå 2:1 m. fl. (kv. 
Resenären) inom Öst på stan, Umeå kommun 
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1 
Diarienr: KS-2018/00494 

Regional överenskommelse om samverkan för 

kompetensförsörjning mellan Umeåregionens 

kommuner och Arbetsförmedlingen 2018 - 2020 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19. 

 

§ 199 
Diarienr: KS-2018/00494 

Regional överenskommelse om samverkan för 

kompetensförsörjning mellan Umeåregionens 

kommuner och Arbetsförmedlingen 2018 - 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Umeå kommun antar de åtaganden som gäller var kommun enligt 

Regional överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

Umeåregionens kommuner 2018–2020. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen träffade 

2017-06-15 en nationell överenskommelse för att stödja samverkan lokalt 

och regionalt. Den nationella överenskommelsen syftar till att underlätta 

konkret samverkan utifrån lokala och regionala förutsättningar.  

 

Umeåregionens kommunchefsgrupp och Arbetsförmedlingen har med 

utgångspunkt i den nationella överenskommelsen under hösten 2017 och 

våren 2018 arbetat fram en Umeåregional överenskommelse för 

kompetensförsörjning och bättre matchning på arbetsmarknaden.  

Se bilaga 2.  
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Vid regionrådsmötet 2018-05-17 fattade Regionrådet beslut om att ställa 

sig positivt till överenskommelsen i sin helhet, att anta de föreslagna 

åtagandena för Regionrådet samt att de åtaganden som gäller 

kommunerna ska skickas tillsammans med en tjänsteskrivelse för 

handläggning och beslut i respektive kommun. 

 

Avsikten med överenskommelsen är att skapa en gemensam regional 

målbild om en förbättrad matchning mellan dem som söker arbete och 

dem som söker arbetskraft, att främja mångfald och jämställdhet samt att 

motverka diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på 

arbetsmarknaden. Den regionala överenskommelsen är också tänkt att 

kunna ligga till grund för mer konkretiserade lokala överenskommelser i 

respektive kommun.  

För att nå effekt i samarbetet har konkreta åtaganden formulerats för 

Umeåregionens Regionråd, de enskilda kommunerna samt för 

Arbetsförmedlingen.  

 

Genom en Umeregional överenskommelse med gemensamma 

målsättningar och konkretiserade åtaganden för parterna skapas 

förutsättningar för ett tydliggjort arbete för kompetensförsörjning och 

bättre matchning på arbetsmarknaden inom Umeåregionen som 

arbetsmarknadsregion.  

 

Mot bakgrund av detta föreslås att respektive kommun i Umeåregionen 

antar åtaganden enligt bilagt förslag.   

 

Beslutsunderlag  

Bilaga 1) Kommunernas åtaganden 

Bilaga 2) Umeåregional ÖK med AF 2018 - 2020 

Beredningsansvariga 
Lisa A Lindberg  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Berörda nämnder   
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Bilagor 
1. Bilaga 1) Kommunernas åtaganden 2018-2020.docx 

 
2. Bilaga 2) Umeåregional ÖK med AF 2018 - 2020.docx 
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2 
Diarienr: KS-2018/00543 

JO-anmälan, Glasmästeriet i Umeå AB 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-07. 

 

§ 208 
Diarienr: KS-2018/00543 

Yttrande avseende JO-anmälan, Glasmästeriet i 

Umeå AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande till JO i enlighet med förslag. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun och Glasmästeriet har en tvist i allmän domstol. Ärendet 

ligger för närvarande i Hovrätten där förhandling ska ske hösten 2018. 

Orsaken till att konversationen med Glasmästeriet hanterats genom 

kommunens juridiska ombud är den pågående tvisten. När det gäller de 

efterfrågade offentliga handlingarna har inte kommunen haft för avsikt att 

dölja något. Omfattningen av Glasmästeriets begäran är stor därför har det 

tagit lång tid att söka efter materialet. Nedan beskrivs hur 

händelseförloppet i tvisten har varit hitintills. 

 Vid avtalsuppföljning upptäcker kommunen att Glasmästeriet inte 

debiterar pris i enlighet med avtalet – Skriftlig varning skickas 

 Glasmästeriet kontrar med att kommunen har köpt produkter och 

tjänster utanför avtal från andra leverantörer. 

 Glasmästeriet lämnar in stämningsansökan för avtalsbrott och 

menar att avtalet mellan kommunen och Glasmästeriet är exklusivt 

och att de köp av likvärdiga tjänster som kommunen har gjort från 

andra leverantörer innebär ett klart avtalsbrott. Glasmästeriet 

begär skadestånd för det påstådda avtalsbrottet. 
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Kommunen svarar med en kvittningsinvändning (motfordran) 

baserat på att Glasmästeriet har debiterat felaktig timkostnad. 

Domslut – Käromålet ogillas och Glasmästeriet ska stå för såväl sina 

egna som kommunens rättegångskostnader.  

Skäl för Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten finner att avtalet är att anses som exklusivt på grund av 

den gemensamma partsviljan i samband med avtalets 

undertecknande och medger, efter utredning, en summa om 35 000 

SEK. Därefter prövar Tingsrätten kommunens kvittningsinvändning 

och kommer i utredningen fram till att Kommunens fordran i vart 

fall uppgår till 37 942 SEK (d.v.s. mer än Glasmästeriets skadestånd). 

Då kommunens motfordran överstiger Glasmästeriets rätt till 

skadestånd förpliktas inte kommunen att utge skadeståndet och 

käromålet ogillas.  

 Glasmästeriet ansöker om prövningstillstånd i Hovrätten och menar 

att Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning avseende den 

felaktigt debiterade timkostnaden (normtid vs normal arbetstid) 

 Hovrätten meddelar prövningstillstånd och Kommunen svarar 

genom ett yttrande där kommunen bestrider Glasmästeriets 

yrkande 

 Ärendet ska prövas i Hovrätten hösten 2018 

Beslutsunderlag 
Yttrande till JO 

Bilaga 1, 2, 3, 4, och 5 

Beredningsansvariga 
Pia Wangbergh 

Anders Westman 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se 
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Bilagor 
1. Bilaga 1.pdf 

 
2. Bilaga 2.pdf 

 
3. Bilaga 3.pdf 

 
4. Bilaga 4.pdf 

 
5. Bilaga 5.pdf 

 
6. Yttrande.pdf 
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3 
Diarienr: KS-2018/00027 

Finans- och kraftrapport 2018 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19. 

 

§ 200 
Diarienr: KS-2018/00027 

Finans- och kraftrapport 2018 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport maj 2018 enligt bilaga. 

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 maj 2018. 

Beredningsansvariga 
Anna Westerlund 

Anna-Karin Nilsson 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi   
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Bilagor 
1. Finans- och krafthandelsrapport maj 2018 
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4 
Diarienr: KS-2018/00037 

KS Anmälningsärenden 2018 
 

Förslag till beslut 
Anmälningsärenden föranleder inte några beslut. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll 

Primärkommunala delegationen, Region Västerbotten 2018-04-12 

Umeå kommuns pensionärsråd (UPR) 2018-05-25 

Svenska Kommun Försäkrings AB 2018-05-07 och 2018-06-01 

Svenska Kommun Försäkrings AB Årsstämma 2018-05-31 

Svenska Kommun Försäkring AB 2018-06-29 

Förbundsstyrelsen, Region Västerbotten 2018-06-21 

 

Beslut om dataskyddsombud 

Umeå Energi Elnät AB 

 

Delegationsbeslut 

Delegationslista avseende mark- och fastighetsärenden  

2018-05-01 – 2018-05-31 

 

KSNP 2018-08-07, § 91 - Samråd: Järnvägsplan för Norrbotniabanan, 

sträckan Dåva-Gryssjön Diarienr: KS-2016/00488. 

 

Inbjudan 

Presidieträff Gender budgeting, Umeå 23 augusti 

Alkohol- och drogmottagningens 10-årsjubileum, Umeå 7 sept. 

Välkommen till dialog om hur vi gemensamt utvecklar kulturen i vårt län – 

Region Västerbotten 

 

Skrivelse 

Dricksvattenförsörjningen på Holmön – vad händer? 

Mayor for Peace, News flash 
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17. Mayors for Peace News Flash (July 2018) No.103.msg 

 
18. Uppmaning till länsstyrelser och kommuner angående skärpt 

eldningsförbud från MSB.msg 

 
19. Ny RUS i Västerbottens län, övergripande info.msg 

 
20. Övergripande information om framtagandet av RUS 2020+.pdf 

 
21. Samordningsförbundet, kvartalsrapport januari - mars 2018 

 
22. Protokollsutdrag 
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5 
Diarienr: KS-2018/00139 

Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen 

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 2018-06-05 – 2018-08-07. Bilaga.    

Uppmaning till länsstyrelser och kommuner angående skärpt 

eldningsförbud från MSB – Sveriges Kommuner och Landsting 

Övergripande information om framtagande av RUS 2020+  

 

Rapport 

Samordningsförbundet Umeåregionen, kvartalsrapport jan-mar 2018  
 

 

Bilagor 
1. Protokoll Primärkommunala delegationen 2018-04-12 §§ 13-20 

signed.pdf 

 
2. Protokoll UPR 2018-05-25.pdf 

 
3. Bilaga - Budgetprocess.pdf 

 
4. Bilaga - Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.pdf 
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5. 2018-05-07 Protokoll extra styrelsemöte.pdf 

 
6. 2018-06-01 Protokoll styrelsemöte.pdf 

 
7. 2018-05-31 Protokoll Årstämma.pdf 

 
8. Förbundsstyrelsens protokoll 2018-06-21 signed (3).pdf 

 
9. 2018-06-29 Protokoll.pdf 

 
10. Förordnande av DSO 180524 UEEN. 

 
11. Delegationslista Maj 2018.xlsx 

 
12. Inbjudan 10 år.docx 

 
13. Inbjudan till Kulturplanedialog.msg 
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14. Framtagande av Västerbottens läns kulturplan 2020-2023 (2).pdf 

 
15. VB_ Inbjudan presidieträff Gender budgeting .msg 

 
16. Dricksvatten.pdf 

 

 

Bilagor 
1. KS 2018-08-14 - Redovisning av delegationsbeslut.docx 
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6 
Diarienr: KS-2016/00689 

Motion 31/2016: HBTQ-certifiering/diplomering av 

stadsbiblioteket; Ulrika Edman (V) och Åsa 

Bäckström (V) 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22. 

 

§ 158 
Diarienr: KS-2016/00689 

Motion 31/2016: HBTQ-certifiering/diplomering av 

stadsbiblioteket; Ulrika Edman (V) och Åsa 

Bäckström (V) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 31/2016: HBTQ-certifiering/diplomering av 

stadsbiblioteket i enlighet med kulturnämndens yttrande. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2016-12-19 väckt motion yrkar Ulrika Edman (V) 

och Åsa Bäckström (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige inom verksamhetsområdet kultur 

initierar en HBTQ - certifiering/diplomering av stadsbiblioteket. 

 

Kulturnämnden har yttrat sig och föreslår att motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 
Kulturnämndens yttrande. 

Motionen. 

Beredningsansvariga 
Linda Gustafsson 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Mattias Sehlstedt (V) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till tjänsteskrivelsen (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. Kulturnämndens yttrande.pdf 

 
2. Motion HBTQcertifiera_stadsbiblioteket.docx 
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7 
Diarienr: KS-2017/00837 

Motion 39/2017: Regnbågsfärgade övergångställen 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-07. 

 

§ 205 
Diarienr: KS-2017/00837 

Motion 39/2017: Regnbågsfärgade övergångställen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 39/2017: Regnbågsfärgade övergångställen med 

motivering enligt jämställdhetsutskottets och tekniska nämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-30 yrkar 

Saasha Metsärantala (FI): 

 

att Umeå kommun tar kontakt med polisen och andra aktuella myndigheter 

för en överenskommelse med avsikt att, inför kommande Umeå Pride, 

tillfälligt färgsätta med regnbågsfärger de övergångställen som kommer att 

finnas på den kommande prideparadens väg. 

 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Att färgsätta övergångställen är ur trafiksäkerhetssynpunkt inte optimalt då 

övergångställen bör vara enhetliga, tydliga och förutsägbara samt att 

färgsättningen då blir tillfällig. Om intresse finns från arrangörerna av 

Umeå pride finns inget som hindrar att en del av en gång- och cykelväg 

istället färgsätts permanent på prideparadens väg. Umeå kommun har 

rådighet över ett antal gång- och cykelvägar i centrala stan och kan därför 

själva besluta om färgsättning. Om intresse finns från arrangörerna att 

genomföra detta ser jämställdhetsutskottet positivt på att detta mer 

permanenta avtryck görs i stadens offentliga rum. 



  21 av 76 
 

 Kallelse/Föredragningslista 
Kommunstyrelsen 

Tisdagen den 14 augusti 2018 kl. 15:00 
 

 

 

Tekniska nämndens yttrande 

Att färgsätta övergångställen är ur trafiksäkerhetssynpunkt inte optimalt då 

övergångställen bör vara enhetliga, tydliga och förutsägbara samt att 

färgsättningen då blir tillfällig. 

 

Beslutsunderlag 
Jämställdhetsutskottets yttrande. 

Tekniska nämndens yttrande. 

Motion 39/2017. 

Beredningsansvariga 
Linda Gustavsson 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Gator och parker 

   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. Tekniska nämndens yttrande_Protokollsutdrag.pdf 

 
2. Protokollsutdrag 

 
3. JUSK yttrande_Protokollsutdrag 
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4. pridematta.pdf 
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8 
Diarienr: KS-2017/01023 

Motion 46/2017: Resurscentrum för genus och 

jämställdhet 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22. 

 

§ 159 
Diarienr: KS-2017/01023 

Motion 46/2017: Resurscentrum för genus och 

jämställdhet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 46/2017: Resurscentrum för genus och jämställdhet i 

enlighet med yttranden från för- och grundskolenämnden, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-12-18 väckt motion yrkar Elisabeth 

Zachrisson (V) och Ulrika Edman (V): 

 

att uppdra till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden (GVN) samt för- 

och grundskolenämnden (FGN) att vara initiativtagare till att inrätta ett 

”Resurscentrum för genus och jämställdhet”, med uppgift att stödja och 

utveckla arbetet för genus och jämställdhet samt att motverka alla former 

av diskriminering 

 

att FGN och GVN utarbetar och antar målsättning och organisation 
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att under uppbyggnadsskedet av resurscentrum, anordnas obligatorisk 

fortbildning för medarbetare och ledare i samarbete med Umeå 

universitet. 

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

och kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott har lämnat yttranden där de 

föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
För- och grundskolenämnden protokoll 2018-03-22, § 28. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokoll 2018-03-21, 20. 

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott, protokoll 2018-05-03, § 17. 

Motionen.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Mattias Sehlstedt (V) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till tjänsteskrivelsen (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

FGN 

GVN   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag 
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2. Jämställdhetsutskottets yttrande  

 
3. 180322 SK-2017-00473 FGN § 28 Motion 46_2017 Resurscentrum för 

genus och jämställdhet.pdf 

 
4. 180321 SK-2017-00473 GVN § 20 Motion 46_2017 Resurscentrum för 

genus och jämställdhet.pdf 

 
5. 171211 Motion Resurscentrum för genus och jämställdhet.pdf 
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9 
Diarienr: KS-2018/00007 

Motion 50/2017: Inför Staffanstorpsmodellen för 

tvångsplacerade asylutlänningar - Henrik Agerhäll (-

) 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-07. 

 

§ 206 
Diarienr: KS-2018/00007 

Motion 50/2017: Inför Staffanstorpsmodellen för 

tvångsplacerade asylutlänningar - Henrik Agerhäll 

(SD) (-) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionen besvarad i enlighet med gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en väckt motion har Henrik Agerhäll (SD) (-) yrkat att Umeå kommun 

verkar för att asylsökande som Migrationsverket framgent tvingar på oss 

inkvarteras i enklare boenden i husvagnar, baracker eller liknande istället 

för i bostäder tillhandahållna av AB Bostaden, detta för att stimulera till 

återvandring. 

 

Yttrande 

Utöver gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bilagda yttrande bifogas 

ett protokollsutdrag utvisande kommunfullmäktiges tidigare behandling 

avseende nyanländas bosättning i Umeå. 

Beslutsunderlag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bilagda yttrande. 
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Motion 50/2017 

Kommunfullmäktiges beslut, dnr KS-2016/00803 

Beredningsansvariga 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Lennart Nilsson, kommunjurist 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.  

 

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

 

 

 

Bilagor 
1. 180425 GVN protokoll sid 1.pdf 

 
2. 180425 SK-2018-00194-6 GVN § 32 Motion 50_2017 Inför 

Staffantorpsmodellen för tvångsplacerade asylutlänningar.pdf 

 
3. KF-beslut: motion 35/2016.pdf 

 
4. Motion Staffanstorpsmodellen.pdf 
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10 
Diarienr: KS-2018/00060 

Motion 1/2018: Välkomna flyktingarna - Saasha 

Metsärantala (FI) 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-07. 

 

§ 207 
Diarienr: KS-2018/00060 

Motion 1/2018: Välkomna flyktingarna - Saasha 

Metsärantala (FI) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 1/2018: Välkomna flyktingarna besvarad i enlighet med 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2018-01-29 yrkar Saasha 

Metsärantala (FI): 

 

att Umeå kommunfullmäktige uttrycker ett aktivt, otvetydigt, formellt och 

hjärtligt varmt välkomnande till de flyktingar som kommer till kommunen. 

 

att Umeå kommun tydligare ska medverka för att de välkomnande som 

flyktingarna får skall vara mer verksamt i praktiken. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i ett yttrande 2018-05-30 

föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad 

enligt nedan:  

 

På tjänstemannanivå är upplevelsen att vi redan idag har ett tydligt 

uppdrag från kommunfullmäktige att jobba för ett öppet och välkommande 
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mottagande av nyanlända flyktingar i Umeå kommun och att det även 

kommer till uttryck i dialogen. 

 

Det finns potential för förbättringar i mottagande främst gällande 

samverkan mellan olika funktioner i samhället, effektivisering av 

arbetsprocesser och kontakter med arbetsmarknaden. Här pågår ett 

ständigt förbättringsarbete. Och utifrån den allmänna formuleringen i den 

andra att-satsen är bedömningen att beslutet inte skulle tillföra något 

konkret i arbetet. 

Beslutsunderlag 
Motion 1/2018. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Motionären  

GVN   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. 180530 SK-2018-00058-3 GVN § 44 Motion 1_2018 Välkomna 

flyktingarna.pdf 

 
2. 180530 SK-2018-00058-3 GVN § 44 Bilaga Motion 1_2018.pdf 

 
3. 180530 SK-2018-00058-3 GVN § 44 Reservation.pdf 
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4. 180530 GVN protokoll sid 1.pdf 

 
  



  31 av 76 
 

 Kallelse/Föredragningslista 
Kommunstyrelsen 

Tisdagen den 14 augusti 2018 kl. 15:00 
 

 

11 
Diarienr: KS-2018/00107 

Motion 3/2018: Pendlarparkeringar, Peder 

Westerberg, L 
Protokollsutdrag från Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-08-07. 

 

§ 101 
Diarienr: KS-2018/00107 

Motion 3/2018: Pendlarparkeringar, Peder 

Westerberg (L) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 3/2018: Pendlarparkeringar besvarad i enlighet med 

tjänsteskrivelsen 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L), Mattias Larsson (C) och Anders Ågren (M) reserverar 

sig till förmån för egna förslag till beslut (bifall till motionen). 

Ärendebeskrivning 
I en motion 2018-01-30 föreslår Peder Westerberg, Liberalerna 

- Att Umeå kommun utreder behov av och lämpliga placeringar av 
pendlarparkeringar med anslutning till kollektivtrafiken i 
kommunen. 

 

Pendlarparkering har sin största effekt i täta stadsmiljöer där trängseltrafik 

ofta uppkommer. Där kollektivtrafiken också har givits fördelar framför 

bilen i form av trafikprioritering eller liknande. Det vill säga att 

kollektivtrafiken har bättre framkomlighet än bilen i trängselsituationer. 

Dessutom behöver kollektivtrafiken vara ekonomiskt fördelaktig framför 

bilen, att parkeringsavgiften i centrala lägen överstiger kostnaden för 

pendlarparkering med kollektivtrafikkort.  
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I Umeå finns ännu inte några kollektivtrafikkörfält och det är fortfarande 

relativt enkelt att ta bilen till sin slutdestination. Det går i de allra flesta fall 

snabbare än att byta till kollektivtrafik den sista biten. Bedömningen är att 

de rätta förutsättningarna för en fungerande pendlarparkering ännu inte 

finns i Umeå. Fördelen för pendlaren att använda en park and ride-lösning 

inte är tillräckligt stor för att locka användare.  

 

En variant av Park and ride-lösning är ett transportbyte till cykel istället för 

buss sista biten, så kallade Park and bike. Det finns två anläggningar med 

park and bike-lösningar i Umeå (Dragonskolan och Umestan), vilket är ett 

sätt att skapa pendlarparkeringar till ett billigare pris. Efter utvärdering av 

dessa lösningar är resultatet att det finns ett litet intresse, men platserna 

har aldrig fyllts.  

 

I samband med ombyggnaden av de två tidigare europavägarna genom 

Umeå finns möjligheten att skapa pendlarparkeringar i anslutning till 

stomlinjerna för kollektivtrafiken. I och med ombyggnaden av vägarna till 

stadsgator kommer dessutom kollektivtrafiken att prioriteras i separata 

körfält, vilket skapar en viktig förutsättning för att lyckas med 

pendlarparkeringar. I arbetet med stadsutvecklingsprogrammet Innanför 

ringleden identifieras behovet och möjliga lägen för sådana anläggningar är 

Fogvägen, Klockarbäcken/Umedalen samt Teg. Vidare utredningar kommer 

att identifiera lämpliga placeringar och vid behov kommer mark att 

reserveras.  

 

Den ekonomiskt mest intressanta lösningen är att använda sig av ordinarie 

kollektivtrafik framför särskild shuttle, dock bör tilläggas att 

pendlarparkeringarna ytterligare belastar kollektivtrafiken under peak-tider 

för kollektivtrafiksystemet. Det finns dock möjlighet att försöka styra 

pendlingstider med avgiftsreglering, det vill säga billigare parkering vid 

ankomst på andra tider än peak-tid.  

 

För pendlarparkeringar på landsbygden har Trafikverket byggt 

pendlarparkeringar för att underlätta kollektivt åkande med buss eller 

samåkning, exempelvis vid resecentrum i Hörnefors. Detta bör gå att 

utveckla i samråd med Trafikverket, dock bedöms de största effekterna 

finnas i täta stadsmiljöerna kopplade till stadens kollektivtrafik.  



  33 av 76 
 

 Kallelse/Föredragningslista 
Kommunstyrelsen 

Tisdagen den 14 augusti 2018 kl. 15:00 
 

 

 

Sammanfattningsvis har Umeå ännu inte de rätta förutsättningarna för att 

få effekt av pendlarparkeringar, men i och med ombyggnaden av de 

tidigare europavägarna ökar förutsättningarna för ett fungerande system. 

Frågan är högst aktuell och utreds vidare bland annat inom ramen för 

stadsutvecklingsprogrammet Innanför ringleden. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall  

Hanna Jonsson 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Peder Westerberg (L), Mattias Larsson (C) och Anders Ågren (M) – Bifall 
till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. Ordföranden konstaterar 

att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L), Mattias Larsson (C) och Anders Ågren (M) reserverar 

sig till förmån för egna förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. MOTION - Pendlarparkeringar.docx 
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12 
Diarienr: KS-2018/00296 

Motion 9/2018: Stoppa IMÄI från att hyra 

kommunala lokaler 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19. 

 

§ 198 
Diarienr: KS-2018/00296 

Motion 9/2018: Stoppa IMÄI från att hyra 

kommunala lokaler 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 9/2018: Stoppa IMÄI från att hyra kommunens lokaler 

utifrån fritidsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2018-04-23 yrkar Henrik Agerhäll 

(SD) (-) att organisationen "Ingen människa är illegal" inte ska få hyra 

lokaler i Hamnmagasinet, kulturhuset Klossen eller andra kommunala 

lokaler samt att övriga grupper, som uppenbarligen verkar för att förhindra 

deportering av kriminella utlänningslagsförbrytare som dömts till 

deportering, inte ska få hyra kommunala lokaler.  

 

Fritidsnämnden har 2018-05-30 lämnat följande yttrande: 

Sverige har grundlagsskyddad åsikts-, mötes-, förenings-/organisations- och 

religionsfrihet, en del av vår demokrati. Kommuner är också skyldiga att 

behandla alla organisationer lika enligt likabehandlingsprincipen. Det 

innebär att en kommun generellt inte kan besluta om att utestänga, 

utesluta eller vägra vissa organisationer att hyra lokaler i kommunens 

fastigheter. 
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Om kommunen på goda grunder, till exempel i samråd med polisen, kan 

anta att en mötesaktivitet kan orsaka ordningsstörning, att det finns en 

hotbild eller att en bokning kan leda till brott, kan kommunen välja att inte 

hyra ut lokalen. Detta måste bedömas från fall till fall. 

 

Den organisation som beskrivs i motionen har inte bokat några lokaler via 

kommunens lokalbokning. Vid de få tillfällen som organisationen hyrt 

Hamnmagasinet har bedömningen varit att man inte ser någon risk för 

brottslig verksamhet eller ordningsstörning. Kulturhuset Klossen ägs av AB 

Bostaden och hyrs ut till studieförbundet Studiefrämjandet som bland 

annat använder lokalen till aktiviteter för sina medlemsföreningar. 

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens protokoll 

Fritidsnämndens yttrande 

Motionen. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Fritidsnämnden   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag.pdf 

 
2. Yttrande motion Stoppa IMÄI från att hyra kommunala lokaler....pdf 
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3. Motion kriminella ska ej få hyra lokaler.pdf 
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13 
Diarienr: KS-2018/00323 

Motion 11/2018: Klimatmål nu! Åsa Bäckström, V, 

Ellika Norström (-) 
Protokollsutdrag från Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-08-07. 

 

§ 102 
Diarienr: KS-2018/00323 

Motion 11/2018: Klimatmål nu! Åsa Bäckström (V) 

och Ellika Norström (MP) (-) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 11/2018: Klimatmål nu! besvarad i enlighet med yttrandet. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) reserverar sig till förmån för eget förslag (bifall till 

motionen). 

Ärendebeskrivning 
I motionen Klimatmål nu! yrkar Åsa Bäckström (V) och Ellika Nordström 

(MP) (-): 

 Att Umeå kommun skyndsamt tar fram lokala klimatmål kopplade 
till nationella och regionala klimatmålen och bör sträcka sig minst 
tio år framåt 

 Att de lokala klimatmålen årligen följs upp och revideras av 
kommunfullmäktige. 

 

Umeå kommun har långsiktiga klimatmål. Bl.a. det som nämns i motionen 

”År 2025 ska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ha minskat med 

50% jämfört med utsläppt mängd år 1990” Förutom detta mål har Umeå 

kommun anslutit sig till regeringens vision och mål inom ”Fossilfritt 

Sverige”. Detta innebär att Umeå inte ska ha några nettoutsläpp av 
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växthusgaser 2045 samt en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. (Se 

bilaga 1). Förutom dessa långsiktiga klimatmål finns även målsättningar 

inom kommunkoncernen inom klimatområdet. Umeå Energi har som 

målsättning att vi ska ha ett klimatneutralt energisystem till 2018. UKF har 

som målsättning att kollektivtrafiken ska vara fossilfri till 2020. 

 

För tillfället pågår ett arbete att revidera de lokala miljömålen. Ett förslag 

på reviderade målsättningar kommer att skickas ut till alla nämnder under 

hösten 2018 och ett antagande av reviderade mål förväntas ske i början på 

2019. Fem arbetsgrupper har arbetat fram förslag till reviderade 

övergripande mål, delmål, åtgärder och indikatorer för uppföljning. Under 

en workshop med bred representation från kommunen och 

kommunkoncernen har de övergripande målen och delmålen bearbetats 

och förfinats. Näringsliv, organisationer, umebor m.fl. har bjudits in till ett 

miljömingel där man haft möjlighet att ha synpunkter på målformuleringar 

och ange hur man själv kan bidra till målens uppfyllelse. Fram till 31 augusti 

kan alla som vill komma med synpunkter på målformuleringar m.m. via 

Green Umeås hemsida www.greenumea.se Den input som inkommer blir 

en del av det beslutsunderlag som kommer att remissas till nämnderna.  

 

En annan del av beslutsunderlaget kommer att vara förslag hur miljömålen 

ska integreras i kommunens övriga processer och hur de ska följas upp. De 

tidigare miljömålen hade en uppföljningsprocess som inte var integrerad i 

den ordinarie uppföljningen. 

 

I arbetet med att kandidera till att bli Europas miljöhuvudstad framkom att 

Umeå kommun saknade målsättningar och aktiviteter kopplat till 

konsumtion som står för en stor del av klimatutsläppen. För att ta reda på 

fakta hur det ser ut i Umeå kommun ingår det i det externt finansierade 

projektet ”Den koldioxidsnåla platsen” (www.umea.se/co2platsen ) att 

göra en konsumtionsvaneundersökning. Den är genomförd och svaren 

håller nu på att analyseras. Att ta greppet kring konsumtionsperspektivet är 

något av obruten mark och ganska komplext. Arbetet kommer att utvecklas 

och följas upp i ett efterföljande och nystartat projekt kallat ”Sharing cities” 

(https://www.sharingcities.se/ ). Målsättningar kopplat till konsumtion 

kommer att föreslås i revideringen av de lokala miljömålen.  

http://www.greenumea.se/
http://www.umea.se/co2platsen
https://www.sharingcities.se/
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Beslutsunderlag 
Bil 1 KS-2015/00937, Motion 42/2015 – Fossilfritt Sverige 

Bil 2 Motion 11/2018: Klimatmål nu! 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 

Sara Wård Edvall 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Sehlstedt (V) – Bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 

besvarad) 

 

Propositionsordning 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) reserverar sig till förmån för eget förslag (bifall till 

motionen). 

Beslutet ska skickas till 
Åsa Bäckström 

Ellika Nordström 

   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. Motion 42/2015 - Fossilfritt Sverige 

 
2. Motion_V_Klimatmål_nu.pdf 
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14 
Diarienr: KS-2018/00365 

Motion 13/2018: Underlätta 

kompetensförsörjningen; Saasha Metsärantala, (FI) 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott 2018-05-29. 

 

§ 26 
Diarienr: KS-2018/00365 

Motion 13/2018: Underlätta 

kompetensförsörjningen; Saasha Metsärantala, (FI) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 13/2018: Underlätta kompetensförsörjningen 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28 

föreslår Feministiskt initiativ rörande Umeå kommuns rekryteringsprocess 

hur man kan hantera eventuella frågeställningar från de sökande till 

arbetsgivaren.  

 

Umeå kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering och har i 

dagsläget ett rekryteringsverktyg som hanterar alla ansökningar. 

Chefer får utbildning i kommunens rekryteringsprocess där även ämnet 

diskriminering ingår.  

Alla kandidater svarar på samma frågor för aktuell tjänst och urval görs 

med hjälp av kompetensbaserade frågor och genom att urvalet baseras på 

kompetens minimeras risken för diskriminering.  

I nuvarande rekryteringsverktyg finns inget stöd för att hantera frågor och 

svar från kandidater. Det skulle innebära att rekryterande chef behöver 

hantera frågor och svar i ett annat forum och får därmed en ökad 

administration av sina rekryteringsärenden.  
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Umeå kommun har stora kompetensförsörjningsbehov och det är stor 

konkurrens om arbetskraften med andra arbetsgivare.  

 

En positiv kandidatupplevelse blir mer och mer viktig allteftersom 

konkurrensen ökar. Det är viktigt att sökanden kan få kontakt med 

rekryterande chef. Om kommunen skulle helt ta bort kontaktuppgifter till 

rekryterande chef, som motionen föreslår skulle kandidatupplevelsen 

minska kraftigt och våra kandidater skulle uppleva Umeå kommun som 

sluten och otillgänglig. Det snarare skulle försämra våra chanser till goda 

rekryteringar än förbättra kvaliteten på våra kandidater. 

Fortsatta insatser ska ske för att förbättra och vara konkreta i 

utbildningsinsatser till chef och fackliga företrädare i diskriminering och 

likabehandling. Arbetet med att förbättra i texterna i våra annonser - vilka 

arbetsuppgifter är och villkoren för anställningen ska även fortgå.  

Beslutsunderlag 
Motion 13/ 2018: Underlätta kompetensförsörjningen 

Beredningsansvariga 
Camilla Högdahl, rekryteringschef 

 

Personalutskottets beslutsordning 

Personalutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

 

   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. kompetensfoersoerjning.pdf 
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15 
Diarienr: KS-2018/00379 

Motion 15/2018: Inför 80-90-100-modellen på 

försök; Saasha Metsärantala, (FI) 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott 2018-05-29. 

 

§ 27 
Diarienr: KS-2018/00379 

Motion 15/2018: Inför 80-90-100-modellen på 

försök; Saasha Metsärantala, (FI) 

Förslag till beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

att anse första att-satsen i motion 15/2018: Inför 80-90-100-modellen på 

försök; för besvarad 

 

att avslå de övriga tre att-satserna 

 

Reservation 

Åsa Bäckström (V) deltar ej i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28 yrkar 

Feministiskt initiativ: 

 att Umeå kommun utreder möjligheterna att, på försök inom en del av 
förvaltningen, införa någon utvald variant av 80-90-100-modellen för 
personal som frivilligt ansöker om det. 

 att Umeå kommun, i sin utredning om 80-90-100-modellen, ser till att 
arbetsvillkoren inte försämras hos den personal som inte ansöker om 
att få ingå i 80-90-100-modellen. 

 att Umeå kommun, i sin utredning om 80-90-100-modellen, ser till att 
mindre avlönad personal kan ansöka enligt 80-90-100-modellen i 
stället. 
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 att Umeå kommun, i sin utredning om 80-90-100-modellen, föreslår 
lämpliga sätt att underlätta för nya anställda att tillägna sig kompetens 
från någon som ingår i 80-90-100-modellen. 
 

Förvaltningens yttrande 

80-90-100-modellen har till syfte att förmå äldre medarbetare att kvarstå 

längre i anställning. Modellen innebär att en äldre medarbetare, från t.ex. 

61 års ålder, har möjlighet att gå ner till 80 procent av heltid, ha lön 

motsvarande 90 procent med pensionsavsättning på samma nivå som vid 

100 procents anställning. 

 

Personalfunktionen har varit i kontakt med kommuner längs 

norrlandskusten och andra större arbetsgivare och efterhört deras 

användning av angiven modell. Bland de arbetsgivare som tillämpar 

modellen används den restriktivt och efter individuell prövning. 

 

Flertalet av de arbetsgivare som kontaktats menar att effekterna av 80-90-

100-modellen är svåra att mäta. Likaså framhävs att finansieringen av 

insatsen behöver vara genomarbetad och beslutad innan beslut tas om ett 

ev. införande. 

 

I gällande pensionsriktlinjer som antogs av personalutskottet 2015-01-27 

finns möjlighet till minskad arbetstid med bibehållen tjänstepension. 

Möjligheten innebär att medarbetare som fyllt 61 år kan medges minskning 

till som lägst 75 % tjänstgöringstid med bibehållen tjänstepension. Lön 

utgår enligt tjänstgöringsgraden. Det innebär därmed en 75-75-100-

lösning.  

 

Pensionsriktlinjerna ska uppdateras vart tredje år och är därmed aktuella 

för en översyn under 2018. Förvaltningen föreslår att möjligheterna att på 

försök införa 80-90-100-modellen ska utredas som en del i översynen av 

pensionsriktlinjerna. I översyn av olika delar av pensionsriktlinjerna ska stor 

hänsyn tas till framtida kompetensutmaning där såväl den övergripande 

kompetensförsörjningsplanen som de planer som finns för respektive 

nämnd ska vara vägledande. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
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att motion 15/2018: Inför 80-90-100-modellen på försök, besvaras enligt 

förvaltningens yttrande. 

Beredningsansvariga 
Birgitta Forsberg 

Fredrik Åberg 

 

Personalutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) - att anse första att-satsen besvarad och avslå de 

övriga. 

Åsa Bäckström (V) - deltar ej i beslutet, återkommer i kommunfullmäktige 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till Mattias Larssons yrkande mot bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag och finner att personalutskottet beslutar enligt 

yrkandet att anse första att-satsen besvarad och avslå de övriga. 

Beslutet ska skickas till 
Saašha Metsärantala 

Personalfunktionen 

   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. 8090100arbete.pdf 
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16 
Diarienr: KS-2016/00176 

Aktualisering av Översiktsplan Umeå kommun 
Protokollsutdrag från Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-08-07. 

 

§ 103 
Diarienr: KS-2016/00176 

Antagande av Översiktsplan Umeå kommun, 

tematiskt tillägg för landsbygden samt fördjupning 

för Umeå - reviderad 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
om antagande av  
1) Översiktsplan Umeå kommun  

2) Tematiskt tillägg för landsbygden  

3) Fördjupning för Umeå-reviderad (tidigare antagen 2011)  

4) Tillhörande Yttrande efter utställning.  

Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund  

Med anledning av att den kommuntäckande översiktsplanen från 1998 

(ÖPL98) ska utgå har samråd och utställning hållits för två nya 

översiktsplanedelar som är tänkt att ersätta ÖPL98. Den ena är Tematiskt 

tillägg för landsbygden som hanterar ännu relevanta delar av ÖPL98. Den 

andra översiktsplanedelen kallas Översiktsplan Umeå kommun- Vägvisning 

till planens delar, teman och aktualitet och fungerar sammanhållande för 

samtliga översiktsplanedelar (så kallade fördjupningar och tematiska 

tillägg).  

 

En aktualitetsförklaring gjordes av hela översiktsplanepaketet med beslut i 

kommunfullmäktige våren 2016. Slutsatsen var att översiktsplanen är 

aktuell men att några förändringar behöver göras. De förändringar av 
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innehållet (ur ÖPL98) som är nödvändiga kopplas framförallt till ny 

lagstiftning och nya beslut. Förändringar rör även delar av Fördjupning för 

Umeå (antagen 2011) som varit ute på utställning tillsammans med de två 

nya översiktsplanedelarna. De justerade delarna i Fördjupning för Umeå rör 

främst trafikstrategin.  

 

Uppdrag saknas att i grunden förändra innehållet från ÖPL98. De två nya 

delarna ska alltså inte ses som nya översiktsplanedelar i vanlig mening. 

Snarare sätt att hantera ännu gällande delar ur ÖPL98, uppnå större 

tydlighet och öka förståelsen samt möjligheten att hitta i de många 

dokument som tillsammans utgör Umeås kommuns översiktsplan. Med 

antagande av de två dokumenten har Umeå kommun ett komplett, 

modernt översiktsplanepaket som tydliggör kommunens intentioner med 

den långsiktiga mark- och vattenanvändningen.  

 

Nya delar i översiktsplanedelen för landsbygden rör nya målsättningar för 

landsbygdsutveckling. Till översiktsplanen kopplas ett program för hållbar 

landsbygdsutveckling som ska ses som ett genomförandeinriktat 

handlingsprogram (behandlas i särskilt beslut i kommunfullmäktige). En 

omfattande dialog kring landsbygdsfrågorna har hållits och som resulterat i 

förändringar i översiktsplanen och framförallt resulterat i åtgärder inom 

programmet.   

 
Samråd och Utställning  

De tre översiktsplanedelarna var föremål för samråd under 2016-12-06 till 

2017-04-13. Därefter hölls utställning för de reviderade planerna 2017-11-

21 till 2018-01-26. I bilagorna Samrådsredogörelse och Yttrande efter 

utställning sammanställs de förändringar som gjorts av planerna i de olika 

skeden.   

 

Återremiss  och politisk beredning 

Ett förslag på antagandehandling behandlades i Näringslivs- och 

planeringsutskottet 2018-03-06. Vid sammanträdet lämnade Centerpartiet 

och Vänsterpartiet yrkanden vilket föranledde att Näringslivs-och 

planeringsutskottet beslutade § 30 att återremittera ärendet till 

förvaltningen för inarbetande av synpunkter och konsekvensanalys av 

dessa. Efter politiska överläggningar inkom Centerpartiet med justerade 

inspel. Efter fortsatt politisk dialog inkom därefter Vänsterpartiet med 

förslag på justeringar. De reviderade antagandehandlingarna bygger på de 
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diskussioner och inspel som förts i den politiska processen. Förändringarna 

beskrivs i Yttrande efter utställning.    

 

Översiktsplan Umeå kommun- Vägledning till planens delar, teman och 
aktualitet.   

Med denna nya översiktsplanedel ska det vara lätt att få en bild av 

kommunens intentioner på ett samlat sätt. Dokumentet syftar till att vara 

en ingång till alla de övriga femton översiktsplanedelar som tillsammans 

utgör Umeå kommuns översiktsplan. I detta dokument lyfts centrala 

överväganden som tillväxtmålet, strategier för hållbar tillväxt, scenario för 

bebyggelseutvecklingen och avsnittet Människan i centrum (som beslutats 

2011).  

 

I flera fall anges att förhållningssätt och riktlinjer från Fördjupningen för 

Umeå blir gällande för hela kommunen. I dokumentets olika tematiska 

avsnitt sammanfattas hur det är tänkt gällande byggande av staden och på 

Umeå landsbygd, trafikplanering, hur det är tänkt med det gröna och 

mycket annat. Ett antal förtydliganden görs för sådant som i de tidigare 

dokumenten varit otydliga och där ett bättre stöd har behövts för bland 

annat kommunala handläggare och för allmänheten.  I övrigt sker 

hänvisning till var olika teman och frågor behandlas i övriga 

översiktsplanedelar.  

 

En viktig del av dokumentet är det avsnitt där var och en översiktplanedel 

beskrivs kort med status och innehåll. Detta blir det verktyg som möjliggör 

en enklare framtida aktualisering. Till varje plan finns möjlighet att 

exempelvis ange en Särskild upplysning som kommenterar gjord justering 

av planen sedan antagande. Ändring i och med antagande av Översiktsplan 

Umeå kommun gäller; 

 

Fördjupning för de centrala stadsdelarna (KF 2011):  

 Berörs av reviderad parkeringsnorm. (Behandlas i separat dokument).  

 Trafikstrategin justeras som följdändring av Fördjupning för Umeå.  

 Plankarta för Regementet sid 42 förändras enligt tidigare diskussion 
(korrekt bild till höger nedan).  

 Kartbild över utpekade utredningsområden för framtida 
parkeringsanläggningar på sid 75 förändras (bild till vänster). De 
precisa utpekade lägena (i version antagen 2011) har gett 
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inlåsningseffekter och svårighet att studera alternativa lägen. Ny karta 
anger ungefärliga lägen enligt ytor med lila streckad linje.  

 

 
Kartbilder som förändras i Fördjupning för de centrala stadsdelarna.  

 

Fördjupning för Universitetsstaden (KF 2013):  

 Berörs av revidering av parkeringsnormen. Behandlas i separat 
dokument.  

 Trafikstrategin justeras som följdändring av Fördjupning för Umeå  
 
Tematiskt tillägg för landsbygden- anger målsättningar för 
landsbygdsutveckling som konkretiseras i kommande program för hållbar 
landsbygdsutveckling  

I översiktsplanedelen för landsbygden hanteras aktuella delar från ÖPL98 

och nya målsättningar för landsbygdsutveckling. Översiktsplanedelen har 

fokus på långsiktig mark- och vattenanvändning och medföljande karta 

visar rådande planförutsättningar kopplat till långsiktig mark- och 

vattenanvändning. De nya målsättningarna för landsbygdsutveckling har 

överlag fått god respons genom hela planeringsprocessen.  

I samrådsskedet genomfördes en serie möten i Gravmark, Tavelsjö, 

Sörmjöle samt Stöcksjö. Vid ett stormöte i Umeå fortsatte diskussionerna 

kring landsbygdsutveckling. Resultaten av dialogerna föranledde justeringar 

i översiktsplanedelen för landsbygden och gav tydlig input till det program 

för hållbar landsbygdsutveckling som tas fram parallellt med 

översiktsplanedelarna. Program för hållbar landsbygdsutveckling har 

karaktär av genomförandeinriktad handlingsplan och kommer beslutas av 

Kommunfullmäktige i ett eget ärende.  

 

Ett viktigt resultat av dialogerna och önskemål om större synliggörande är 

den kartbild kallad Resurser för utveckling som förts in i översiktsplanen. 

Utvecklingsbilden lyfter värden lokalt och breddar bilden av kommunens 

resurser för tillväxt.  
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Ändringar av planförslaget som gjorts under översiktsplaneprocessen har 

till stor del handlat om förtydliganden och åtgärder som ska bidra till ökat 

byggande på landsbygden. Kommunens positiva inställning har förtydligats. 

En ny riktlinje som möjliggör att pröva byggande på jordbruksmark på 

platser med svag eller ingen befolkningstillväxt fördes in efter samrådet. 

Riktlinje om att bebyggelse inte ska äventyra jordbrukets intressen 

kvarstår. Ny riktlinje har även infogats som uttrycker byggande av 

exempelvis seniorbostäder på landsbygden som ett tungt vägande allmänt 

intresse.  

 

Se Yttrande efter utställning för resonemang kring de diskussioner om så 

kallade ”Byar i tillväxtstråk” som varit en aktuell fråga i 

planeringsprocessen för denna översiktsplanedel. Förtydliganden görs kring 

behovet att koncentrera volymerna (utifrån tanken med ”byar i 

tillväxtstråk”) och utvecklande av en hållbar bebyggelsestruktur går hand i 

hand med den utveckling man lokalt önskar med gradvis byggande och 

tillväxt i övriga byar liksom utveckling av företagsamhet osv. Det finns inte 

motsättning. Diskussioner om bland annat stråk har föranlett förlängningar 

av två stråk och utpekande av ett nytt stråk på landsbygden liksom ett antal 

ytterligare textändring i slutlig version. Läs mer i bilagan Yttrande efter 

utställning.  

 

Om Fördjupning för Umeå- revideringar som följd av fullmäktiges 
aktualiseringsbeslut våren 2016.  

Fördjupning för Umeå antogs 2011 och är den översiktsplanedel som 

hanterar tätorten Umeå med expansionsområde. Utifrån den 

aktualitetsprövning som kommunfullmäktige gjorde 2016-03-29 togs beslut 

att planen är aktuell men att några delar behöver revideras. Den stora 

merparten av planen är dock inte föremål för revidering.  

 

Revideringarna rör trafikstrategin, förändrade riksintressen och lagstiftning 

som ny förordning trafikbuller. Dessa ändringar har nu varit föremål för 

utställning. Under processen har stomstråk för kollektivtrafik klarlagts och 

förtydliganden har skett att eventuella förändringar av flytt av busslinjer 

från Kyrkbron till Tegsbron sker först när framkomlighet kan garanteras och 

att det inte handlar om i närtid.  
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Umeå kommunföretag och ett stort antal busschaufförer har fört fram oro 

under utställningsskedet. Många lyfter att situationen är problematisk idag 

och förutser stora trängselproblem. Förändringar som kan äventyra 

framkomlighet och kapacitet kommer dock inte att genomföras i närtid. 

Stomlinjerna är optimerad för framtida bebyggelse i staden där man kan 

uppnå bäst nyttor och upptagning, inte från nuläget. I efterföljande 

planering kommer därför en successiv anpassning ske till utpekat 

stomlinjenät. Det är inget som sker direkt eller i nutid utan först vid det 

tillfälle då förutsättningarna finns. Läs mer i Yttrande efter utställning.  

 

Se även Yttrande efter utställning för kommentar angående engagemang 

från boende kring Carlshem gällande långsiktiga reservat för eventuell 

framtida bebyggelse och infrastruktur i deras närområde. Runt om staden 

och i kommunen finns reservat för bland annat infrastruktur och eventuella 

framtida bebyggelseområden. Att peka ut reservat i olika syften är 

nödvändigt för att skapa handlingsfrihet för en stad som Umeå med 

kontinuerlig tillväxt. Politiska beslut kommer att föregå kommande 

planering. När planering blir aktuellt behöver viktiga intressen som 

rekreation/natur/gröna korridorers funktion och mycket annat att avvägas. 

Just nu förs diskussioner om lokalisering av skola och idrottsanläggning, 

som berör ett av reservaten i området, då det finns ett stort behov av 

dessa etableringar i Umeå. Det kommer även finnas goda möjligheter att 

som boende ta del och bidra i planeringen genom exempelvis 

detaljplaneprocessen. 

 
Tryckversioner av handlingarna och ny webb 

Redaktionella ändringar kan komma att bli aktuella i de antagna 

versionerna. I samband med antagande lanseras en omarbetad webbplats 

för kommunens översiktsplanering som gör det lättare att ta del av 

kommunens intentioner och tydliggöra Översiktsplan Umeå kommun och 

dess roll som vägvisare till planens delar, teman och aktualitet. 

Beslutsunderlag 
1 Översiktsplan Umeå kommun-antagande  
2 Tematiskt tillägg för landsbygden- antagande  
3 Fördjupning för Umeå, reviderad- antagande  
4 Yttrande efter utställning  
5 Samrådsredogörelse 
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Beredningsansvariga 
Pernilla Helmersson  
Malin Lagervall 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Sehlstedt (V) med instämmande av Mikael Berglund (S) och 

Anders Ågren (M) – Yrkande 1:  

På sida 46, Rutan med riktlinjer, punkt som börjar ” Regiontrafiken 

koncentreras” Att ordet ”lång” läggs till i meningen ” Regionbusstrafiken 

koncentreras på (lång)sikt till Umeå Centrala och Umeå Östra. (i rutan med 

riktlinjer) 

 

Yrkande 2:  

I samma punkt, efter första meningen lägga till följande text 

”Ett tänkbart alternativ på kortare sikt till överflyttning av regionbussarna 

är att en anslutande gata till Vasaplan tas i anspråk för nuvarande 

regionbusstrafik vid Vasaplan” 

    

Punkten i riktlinjer på s 46 skulle med ovan två ändringar lyda som nedan:  

Regionbusstrafiken koncentreras på lång sikt till Umeå Centrala och Umeå 

Östra när behov finns. Ett tänkbart alternativ på kortare sikt till 

överflyttning av regionbussarna är att en anslutande gata till Vasaplan tas i 

anspråk för nuvarande regionbusstrafik vid Vasaplan.  Stadsbusskoppling 

ska finnas både vid Umeå Centrala och Umeå Östra för att möjliggöra goda 

bytespunkter. 

 

Propositionsordning 

Näringslivs- och planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen och 

Sehlstedts tilläggsyrkanden. 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 
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Bilagor 
1. 1 Översiktsplan Umeå kommun-antagandehandling.pdf 

 
2. 2 Tematiskt tillägg för landsbygden- antagandehandling.pdf 

 
3. 3 Fördjupning för Umeå rev Antagandehandling 2018-08-07.pdf 

 
4. 4 Yttrande efter utställning 2018-08-07.pdf 

 
5. 5 Samrådsredogörelse.pdf 
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17 
Diarienr: KS-2017/00328 

Stadsutvecklingsprogram innanför ringleden 
Protokollsutdrag från Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-08-07. 

 

§ 104 
Diarienr: KS-2017/00328 

Stadsutvecklingsprogram innanför ringleden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslag till Stadsutvecklingsprogram innanför ringleden. 

Ärendebeskrivning 
Övergripande planering har upprättat ett förslag till 

stadsutvecklingsprogram, för godkännande i kommunfullmäktige. 

 

Till programförslaget hör en samrådsredogörelse som sammanfattar 

inkomna synpunkter under genomfört samråd, med kommentarer från 

övergripande planering och förslag till förändringar efter samrådet. 

 

Som beslutsunderlag till ärendet hör också ett PM om 

genomförandefrågor. 

 

Bakgrund 

I samband med beslutet om Umeåprojektet – utbyggnad av en ringled 

runt Umeås tätort för E4 och E12 – bestämdes att Umeå kommun ska 

förvärva statens vägnät innanför ringleden. I översiktsplanen för Umeå 

tillväxtområde 2011 beslutades att de tidigare europavägarna E4 och E12 

genom tätorten succesivt ska omvandlas till funktionella och attraktiva 

stadsrum, och att möjligheterna till ett mer effektivt användande av 

trafiksystemets sido- och överytor ska analyseras. 
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Arbetet med detta har skett inom projektet Innanför ringleden, som letts 

av övergripande planering i samverkan med detaljplan samt mark och 

exploatering, och med stöd av en expertgrupp från berörda kommunala 

verksamheter.  

 

 

 

Projektet har tagit fram ett förslag till Stadsutvecklingsprogram, vars syfte 

är att 

 beskriva bakgrund och formulera övergripande mål för 
omvandlingen av de tidigare europavägarna och tillhörande 
stadsutveckling 

 ge riktlinjer för ny utformning av berörda gator och tillkommande 
bebyggelse 

 visualisera hur de framtida gaturummen och omgivande stadsmiljö 
kan gestalta sig och fungera efter omvandling 

 att utgöra program och underlätta för kommande detaljplanering  

 att redovisa konsekvenser av planprogrammets genomförande  

 att översiktligt redovisa genomförandefrågor och fortsatt arbete.  
 

Det är viktigt att notera att det är ett tidigt skede av processen, och att de 

kartor och illustrationer som programmet innehåller inte är de slutliga 

förslagen på avgränsning och gestaltning.  

 

Programmet var ute på samråd under våren 2017. Programmets 

behandling i kommunfullmäktige har avvaktat antagandet av översiktsplan 

för Umeå kommun, eftersom programmet utgår från nya 

ställningstaganden i översiktsplanen vad gäller trafikstrategin för tätorten.  

Beslutsunderlag 
Förslag till stadsutvecklingsprogram 

Samrådsredogörelse 

PM Genomförandefrågor 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 

Thomas Lundgren 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
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Yrkanden 

Mattias Sehlstedt (V) yrkar: 
 

att på sida 34 (Rubrik: Sandbacka/Gator och kopplingar) efter orden ” 

handlingsfrihet för kollektivtrafikkörfält bibehållen” Lägga till följande text ” 

busskörfält behöver dock ordnas på sträckan i relativ närtid.  

 

att på sida 31 (Text under rubriken: Offentliga rum och gröna platser) 

stryka meningen ”Delar av den kan komma att exploateras” 

 

att på sida 6 (Text under rubriken: Mål: Bygga mer stad) ersätta ordet 

”tillväxtmål” med ordet ”vision”  

 

att på sida 9 (Text under rubriken: Utvecklingsstrategier för hållbar tillväxt) 

ersätta ordet ”mål” på andra raden med ”vision”  

 

att på sida 41 (Rubriken: Blå vägen/Gator och kopplingar) lägga till följande 

text: ”Det ska utredas en möjlig användning av del av nuvarande vägsystem 

till en supercykelväg” (mellan centrum och östra station) 

 

Mattias Larsson (C) - Bifall till Sehlstedts tredje och fjärde yrkanden. 

 

Hans Lindberg (S) – Bifall till Sehlstedts första yrkande och avslag till 

Sehlstedts yrkanden 2-5. 

 

Propositionsordning 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Avslag mot bifall till Sehlstedts respektive yrkanden. Ordföranden finner att 

näringslivs- och planeringsutskottet bifaller det första av Sehlstedts 

yrkanden och avslår yrkande 2-5. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt reserverar sig mot beslutet att avslå fyra av hans 

yrkanden (2-5). 
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Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 

   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. Stadsutvecklingsprogram förslag efter np till kommunfullmäktige.pdf 

 
2. PM Genomförande Innanför ringleden 20180628.docx 

 
3. Samrådsredogörelse stadsutvecklingsprogram Innanför ringleden 
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18 
Diarienr: KS-2017/00924 

Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå 

kommun 
Protokollsutdrag från Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-08-07. 

 

§ 105 
Diarienr: KS-2017/00924 

Antagande - Program för hållbar 

landsbygdsutveckling i Umeå kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att anta Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun med 
tillhörande bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun konkretiserar 

målsättningarna för hållbar landsbygdsutveckling som anges i Översiktsplan 

Umeå kommun - Tematisk tillägg för landsbygden. Programmet har fokus 

på vad kommunen kan genomföra internt och hur kommunen kan ta 

initiativ externt, framförallt omkring samordning och samverkan.  

 

Med antagande av programmet får Umeå kommun sin första handlingsplan 

för landsbygdsutveckling och tillsammans med översiktsplanen för 

landsbygden ger det ett tydligt avstamp och en ram för det fortsatta 

arbetet. 

 

Dialog och remiss 

Under samrådsperioden för Översiktsplan Umeå kommun – tematiskt 

tillägg för landsbygden våren 2017 hölls en rad möten på Umeå landsbygd, 

i Gravmark, Stöcksjö, Tavelsjö och Sörmjöle, samt ett uppföljande möte i 
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Översten på Stadshusområdet. På mötena uppmanades deltagarna i grupp 

att arbeta med målsättningarna i översiktsplanen och föreslagna åtgärder i 

kommande program. 

 

Utöver dialogen med de som bor och verkar på Umeå landsbygd 

genomfördes en bred intern dialog och diskussioner med externa parter 

som Länsstyrelsen, Trafikverket, Universiteten, regionala organisationer 

med flera. 

 

Programmet skickades ut på remiss 21 november 2017 – 25 februari 2018 

till en rad aktörer, internt och externt. Under remissperioden har 16 

yttranden inkommit, varav 9 st. från nämnder. Det hölls en samlande 

aktivitet på temat landsbygdsutveckling i Översten på Stadshusområdet 

under remissperioden. Syftet var att samla landsbygdens många aktörer, så 

de kunde dela med sig och tillsammans diskutera en fortsatt hållbar 

landsbygdsutveckling i Umeå kommun. 

 

Synpunkter på och ändringar i programmet 

Synpunkterna som kommit in under remissperioden har rört sig om bland 

annat friluftsliv, livsmedelsstrategi, service, kommunens roll i bl.a. 

byggande, intern och extern samverkan, välfärdsteknik samt hur 

kommunens arbete uppfattas utanför Umeå tätort, se vidare i 

remissammanställning. 

 

Det föreslås inga genomgripande ändringar i programmet, några ändringar 

som föreslås utifrån remissyttrandena är arbete med en mer konkret 

serviceplanering i kommunen samt regional och lokal livsmedelsstrategi. 

 

Programmet har även reviderats utifrån de ändringar som gjorts i 

Översiktsplan Umeå kommun, framförallt tematiskt tillägg för landsbygden. 

Beslutsunderlag 
 Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun 

 Bilaga till program - Planering av varuförsörjning och kommersiell 
service, Umeå kommun  

 Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun – 
remissammanställning  
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Beredningsansvariga 
Annika Myrén 

Malin Lagervall 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Larsson (C) - Sid 9 längst ner ny text: Umeå kommuns ambitioner 

är att själv eller via kommunala bolag nyproducera bostäder i även på 

landsbygden så att en proportionell andel av de kommunala 

investeringarna i nya bostäder anpassas till befolkningsutvecklingen i orter 

utanför Umeå stad. 

 

Sid 10 i tabellen ny ruta: 

Stöttande initiativ och åtgärder: 

Kommunen ansvarar för att nyproducera bostäder på landsbygden så att 

en proportionell andel av de kommunala investeringarna i nya bostäder 

anpassas till befolkningsutvecklingen i orter utanför Umeå stad. 

Ansvar nämnd: KS/UKF 

 

Sid 16 ny text/målsättning i blåa rutan (tillägg): 

Säkra tillgången på lokaler och andra resurser inom för- och 

grundskoleverksamheten på befintliga skolorter och därigenom minimera 

situationer med längre pendling till tätortens för - och grundskolor. 

 

Redaktionellt: 

Sid. 8 saknas tt i ordet sätt i blåa rutan 

 

Sid. 32 finns ett skrivfel i uppräkningen av byar i första stycket under 

rubriken Umeå södra landsbygd. Det står Stöcke, Stöcksjö, Yttersjö, 

Djäkneböle och Yttersjö. Men borde vara Stöcke, Stöcksjö, Djäkneböle 

Yttersjö, Kasamark och Hössjö. 

Mattias Sehlstedt (V) och Hans Lindberg (S) – Bifall till Larssons yrkande på 
sid 16 och till de redaktionella ändringarna samt avslag till yrkandet 
gällande sid 9 och 10. 

Anders Ågren (M) – Bifall till Larssons yrkande på sid 16. 
 

Propositionsordning 
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Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Bifall mot avslag till Larssons tilläggsyrkande på sid 16 och de redaktionella 

ändringarna. Ordföranden finner att näringslivs- och planeringsutskottet 

bifaller yrkandena. 

 

Avslag mot bifall till Larssons tillägg på sid 9 och 10. Ordföranden finner att 

näringslivs- och planeringsutskottet avslår yrkandet. 

Beslutet ska skickas till 
   
 

 

 

 

 

Bilagor 
1. Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun - 

antagandeversion 2018-08-07.pdf 

 
2. Planering av varuförsörjning och kommersiell service Umeå kommun - 

antagandeversion.pdf 

 
3. Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun - 

remissammanställning.pdf 
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19 
Diarienr: KS-2018/00305 

Översyn av avgifter – Avgiftsbefriade tillsynsbesök 

nattetid via trygghetskamera  
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-12. 

 

§ 187 
Diarienr: KS-2018/00305 

Översyn av avgifter – Avgiftsbefriade tillsynsbesök 

nattetid via trygghetskamera  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillsynsbesök nattetid via trygghetskamera ska vara avgiftsbefriade från den 

1 juli 2018. 

 

Ärendebeskrivning  
Umeå kommun har från hösten 2017 erbjudit tillsynsbesök nattetid via 
trygghetskamera. Formellt beviljas en person som ansöker om insatsen 
tillsyn nattetid och kommer sedan överens med biståndshandläggaren om 
insatsen önskas utföras som ett fysiskt besök eller om det ska ske via 
kameratillsyn. I dagsläget har enbart fyra personer valt att få insatsen 
utförd via kameratillsyn. I princip alla kommuner som har infört 
möjligheten till kameratillsyn har också valt att den ska vara avgiftsbefriad, 
ex. vis Skellefteå och Västerås.  
 
Avgiften för tillsyn nattetid ingår i taxan för hemtjänst i ordinärt boende 

eller servicehus. Den totala avgiftsnivån fastställs beroende på hur många 

timmar per vecka som utförs utifrån de insatser personen är beviljad. Av de 

fyra personer som i nuläget är beviljade tillsyn nattetid via trygghetskamera 

så kommer enbart en av dessa att sänkas en nivå. Det är vanligt att 

personer med tillsyn nattetid är beviljade många andra insatser och redan 

ligger på den högsta taxenivån. Utifrån detta förväntas det totala 

intäktsbortfallet för kommun att bli litet. Ca. 200 personer är i dagsläget 
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beviljade tillsyn nattetid via fysiskt besök alternativt trygghetskamera i 

Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 
Äldrenämndens beslut 

Beredningsansvariga 
Susanna Stenlund, verksamhetschef 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 

Beslutet ska skickas till 
Avgiftsenheten   
 

 

 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag äldrenämnden § 30.pdf 
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20 
Diarienr: KS-2018/00416 

Pilotprojekt med serviceassistenter 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19. 

 

§ 194 
Diarienr: KS-2018/00416 

Pilotprojekt med serviceassistenter - Finansiering 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ett pilotprojekt startas under perioden 2018 – 2021 där 20 personer 

med intellektuell funktionsnedsättning får en anpassad anställning som 

serviceassistenter inom Umeå kommuns verksamheter och de kommunala 

bolagen. 

 

att start sker med 10 heltidstjänster under fem månader hösten 2018 

 

att VIVA arbetsmarknad ansvarar för planering, genomförande och 

utvärdering av projektet 

 

att projektet under 2018 finansieras med 687 tkr från erhållet statsbidrag. 

För åren 2019–2021 beviljas finansiering med 2 307 tkr, 2 353 tkr 

respektive 1 471 tkr från kommunstyrelsens arbetsutskotts medel för 

oförutsedda behov, övrigt.  

Ärendebeskrivning 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har lämnat ett förslag om ett 

pilotprojekt för inrättande av serviceassistenter för 20 personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Motsvarande satsning finns i flera 

kommuner. För att möjliggöra anpassade arbeten för denna målgrupp 

krävs en bred samverkan med Gymnasiesärskolan, Arbetsförmedlingen, 

VIVA Arbetsmarknad, verksamheterna och de fackliga organisationerna. 
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Samverkan har avslutats i enighet i Centrala samverkansgruppen. 

 

Den sammanlagda projektbudgeten uppgår till 6 818 tkr fördelat över åren 

2018–2021. Umeå kommun har 2018 erhållit 5 408 tkr i statsbidrag för 

extra tjänster. Statsbidraget är inte budgeterat eftersom det blev känt först 

i samband med regeringens höstproposition 2017.  Då statsbidraget 

klassats som generellt måste det bokföras som intäkt under 2018 och får 

inte periodiseras och användas under flera år. I dagsläget finns inga 

uppgifter om förlängning av statsbidraget. Finansiering av projektet 

föreslås därför ske med statsbidrag under 2018. För resterande år 2019–

2021 föreslås finansiering ske från kommunstyrelsens arbetsutskotts medel 

för oförutsedda behov, övrigt.   

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ett pilotprojekt startas under perioden 2018 – 2021 där 20 personer 

med intellektuell funktionsnedsättning får en anpassad anställning som 

serviceassistenter inom Umeå kommuns verksamheter 

 

att start sker med 10 heltidstjänster under fem månader hösten 2018 

 

att VIVA arbetsmarknad ansvarar för planering, genomförande och 

utvärdering av projektet 

 

att uppmana de kommunala bolagen att förbereda ett mottagande av 

serviceassistenter med anpassad anställning 

 

att projektet under 2018 finansieras med 687 tkr från erhållet statsbidrag. 

För åren 2019–2021 beviljas finansiering med 2 307 tkr, 2 353 tkr respektive 

1 471 tkr från kommunstyrelsens arbetsutskotts medel för oförutsedda 

behov, övrigt.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens personalutskott 

Protokoll gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Reviderad budget utifrån start hösten 2018 

Regeringens beslut om statsbidrag 2018-03-08 
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Beredningsansvariga 
Seija Königsson, controller och Anette Sjödin, controller 

 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med följande tillägg i 
den första att-satsen: …Umeå kommuns verksamheter och de kommunala 
bolagen, samt att den fjärde att-satsen ”att uppmana de kommunala 
bolagen att förbereda ett mottagande av serviceassistenter med anpassad 
anställning” utgår. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen med Lindbergs tillägg och 
ändring. 

Beslutet ska skickas till 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden  

 

 

 

 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag 

 
2. Protokollsutdrag 

 
3. SK-2016-00016-5 170927 SK-2016-00016-5 GVN § 55 Tillsättande av 

utredning kring arbeten för pers 1215773_1_1.pdf 

 
4. Budget Serviceassistent 180410.docx 
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5. Extratjänster regeringsbeslut.pdf 

 
6. Extratjänster bidrag.pdf 

 
7. Pilotprojekt med serviceassistenter - finansiering 
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21 
Diarienr: KS-2017/01005 

Investeringsmedel 2018 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-07. 

 

§ 209 
Diarienr: KS-2017/01005 

Omdisponering av investeringsmedel för ny 

mötesplats i Ersboda Folkets hus 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja fritidsnämndens begäran om 3,0 mnkr för ny mötesplats i 

Ersboda Folkets hus varav 2,7 mnkr tillförs tekniska nämnden för den 

fastighetsrelaterade investeringen och 0,3 mnkr tillförs fritidsnämnden för 

utrustning och inventarier. Investeringen finansieras med kommunens 

rörelsekapital.  

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har beslutat begära 3 mnkr i investeringsmedel för en ny 

mötesplats för ungdomar i Ersboda Folkets hus. Den totala 

investeringsutgiften uppgår till 3,6 mnkr och resterande 0,6 mnkr 

finansieras via ett ej specificerat fastighetsanslag hos tekniska nämnden. 

Projektet anses prioriterat utifrån nämndens uppdrag att tillskapa 

mötesplatser inom vissa utsatta bostadsområden.  

 

Nämnden föreslår att finansiering ska ske genom omdisponering från 

projektet Sävar 7:1, föreningarnas hus. Då medel för det projektet finns 

först år 2021 i investeringsplanen och det är oklart om totalutgiften för 

projektet kan minskas föreslås istället finansiering ske med kommunens 

rörelsekapital. 
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Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens protokoll 2018-04-25, § 24. 

Beredningsansvariga 
Anette Sjödin, controller 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutet ska skickas till 
Stefan Hildingsson, fritidschef, Jonas Sixtensson, förvaltare  

 

 

 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag.pdf 
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22 
Diarienr: KS000310/2011 

Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp i Umeå 

kommun 
Protokollsutdrag från Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-06-12. 

 

§ 87 
Diarienr: KS000310/2011 

Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp i Umeå 

kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ge övergripande planering i uppdrag att avvakta med att ta fram beslut 
om verksamhetsområden, i huvudsak kring omvandling av 
fritidshusområden till dess de förändrade förutsättningar som följer av nya 
rättsfall, statlig utredning och Länsstyrelsens klassificering utretts och 
analyserats.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 28 november 2016 Utvecklingsstrategi för 
vatten och avlopp. Den 9 maj 2017 gav näringslivs- och planeringsutskottet 
uppdrag till övergripande planering att påbörja genomförande av VA-
strategin.  
 
Efter information om att Länsstyrelsen nu ämnar ompröva klassificering av 
Mjölefjärdens miljöstatus (avseende de enskilda avloppens påverkan på 
fjärdens ekologiska status) inväntar kommunen vidare arbete enligt VA-
strategin i avvaktan på länsstyrelsens beslut.  
 
Pågående regeringsuppdrag om kommunens skyldighet enligt 
vattentjänstlagen (2017:54) offentliggörs inom kort och den kommer sedan 
att gå ut på remiss. Kommunen avvaktar därför genomförandet av VA-
strategin i väntan på inriktningen av denna rapport 
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Utifrån länsstyrelsen beslut samt regeringens utredning kan underlag till 
strategin kompletteras och konsekvenser för kommunens VA-utbyggnad 
utredas.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ge övergripande planering i uppdrag att avvakta det arbete med att ta 
fram beslut om verksamhetsområden till dess de förändrade 
förutsättningar som följer av nya rättsfall, statlig utredning och 
Länsstyrelsens klassificering utretts och analyserats.  

Beslutsunderlag 
Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp i Umeå kommun 

Beredningsansvariga 
Hanna Jonsson 

Pernilla Helmersson 

Malin Lagervall 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 

Mattias Sehlstedt (V) - att följande ord läggs till i förslaget till beslut, att 

efter orden ”beslut om verksamhetsområden” lägga till följande text: i 

huvudsak kring omvandling av fritidshusområden. 

 

Ordföranden finner att ett enigt utskott beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag med Mattias Sehlstedts tilläggsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) 

Övergripande planering 

   
 

 

 

 

 

Bilagor 
Inga bilagor finns angivna. 
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23 
Diarienr: KS-2017/00766 

Detaljplan för fastigheten Umeå 2:1 m. fl.(kv. 

Resenären) inom Öst på stan, Umeå kommun 
Protokollsutdrag från Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-06-12. 

 

§ 86 
Diarienr: KS-2017/00766 

Antagande: Detaljplan för fastigheten Umeå 2:1 m. 

fl. (kv. Resenären) inom Öst på stan, Umeå kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta detaljplanen för fastigheten Umeå 2:1 m. fl.(kv. Resenären) inom 

Öst på stan, Umeå kommun. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att inom området ändra markanvändningen för 

att utöver centrumverksamheter och parkering även möjliggöra bostäder. 

 

Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, i 

september 2017. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, 

kommunala och statliga instanser har haft möjlighet att framföra 

synpunkter på förslaget. Av de synpunkter som har inkommit under 

samråds- och granskningstiden har en samrådsredogörelse och ett 

granskningsutlåtande upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering. Efter 

granskning har en del ändringar gjorts för att tillgodose de synpunkter som 

kommit in under granskningen och samrådet. Dessa gäller främst hantering 

av dagvatten, buller, underjordiska ledningar.  

 

Antagande av planen överlämnas till kommunfullmäktige med anledning av 

att detaljplanen avviker från gällande översiktsplan, Fördjupning för de 

centrala stadsdelarna (2011), avseende friytekravet.  
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Beslutsunderlag 
Plankarta  

Planbeskrivning  

Granskningsutlåtande  

Samrådsredogörelse  

Miljökonsekvensbeskrivning 

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 

Daniel Lindström 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 

Ordföranden finner att näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Mattias Sehlstedt (V) - Under arbetet med förslaget till detaljplan har 

förslaget förbättrats, vilket är positivt. Från början tyckte vi det var 

olämpligt att bebygga detta område med bostäder, men underlaget visar 

att det går att få in bostäder i området, frågan är bara i vilken omfattning 

det är möjligt. Att friytor och ytor för lek och aktivitet har högre kvalitet än 

när planarbetet påbörjats är positivt, men det är synd att problemen med 

för små friytorna inte löst genom möjligheten som finns i översiktsplanen 

om satsningar i offentliga miljöer (i enlighet med KSNPs yttrande i 

samrådsredogörelsen sida 6). När Umeå förtätas måste vi användas oss av 

de möjligheter som finns i översiktsplanen om satsningar i offentlig miljö 

som en kompensation när det är svårt att uppfylla friytekraven fullt ut. 

Kommunen måste våga använda denna möjlighet som finns, vilket inte 

gjorts i detta ärende.  

Beslutet ska skickas till 
Sökande  

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

Detaljplan, Umeå kommun 
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Bilagor 
1. Plankarta.pdf 

 
2. Planbeskrivning.pdf 

 
3. Granskningsutlåtande.pdf 

 
4. Samrådsredogörelse.pdf 

 
5. MKB Kv Resenären.pdf 

 
6. BN § 168, BN-2014_00299.pdf 

 
 


