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Tjänsteskrivelse 
2018-11-05 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00320 

Bolagsinformation: Umeå Energi AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Som en del i kommunstyrelsens uppsynsplikt över bolagen inbjuds 
verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om sin 
verksamhet. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida utmaningar 
samt avstämning mot ägardirektivet. Efter presentationen finns tid för frågor 
från ledamöterna.  
 
November månads bolagsinformation: Göran Ernstson, vd Umeå Energi AB 

 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-11 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00027 

Finans- och kraftrapport september 2018 

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

Beredningsansvariga 
Anna-Karin Nilsson 
Anna Westerlund 

Beslutet ska skickas till 
Madelaine Salomonsson   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Westerlund 
Befattning Controller 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 281 

Diarienr: KS-2018/00027 

Finans- och kraftrapport 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport september 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 september 2018 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Madelaine Salomonsson   
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-23 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00799 

Sveriges miljökommuner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som Umeås representant i Sveriges miljökommuner nominera Andreas 
Sjögren (S). 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun är medlem i Sveriges miljökommuner (tidigare FAH, 
förbundet för allmänt hälsoskydd). Medlemmar i förbundet kan vara 
statliga och kommunala organ, organisationer och sammanslutningar eller 
enskilda personer. Den gemensamma nämnaren är att man är verksam 
inom miljöområdet eller har intresse för frågorna. 
 
Totalt är alltså 214 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet. 
Avgiften är 4800 kronor per år (2018) för en kommun av Umeås storlek.  

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Sveriges miljökommuner 
Andreas Sjögren   
 
 
Margaretha Alfredsson Tomas Jakobsson 
stadsdirektör kommunsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 284 

Diarienr: KS-2018/00799 

Sveriges miljökommuner – Nominering  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till Umeå kommuns representant i Sveriges miljökommuner nominera 

Andreas Sjögren (S). 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun är medlem i Sveriges miljökommuner (tidigare FAH, 

förbundet för allmänt hälsoskydd). Medlemmar i förbundet kan vara 

statliga och kommunala organ, organisationer och sammanslutningar 

eller enskilda personer. Den gemensamma nämnaren är att man är 

verksam inom miljöområdet eller har intresse för frågorna. 

 

Totalt är alltså 214 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet. 

Avgiften är 4800 kronor per år (2018) för en kommun av Umeås storlek.  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Sveriges miljökommuner 

Andreas Sjögren   
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-07 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00139 

Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen 

november 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 2018-10-12 – 2018-11-06 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
 



Kommunstyrelsens arbetsutskott
Rubrik Datum Paragraf
Verksamhetssystem lagring av information i skolan - Val av leverantör 2018-10-16 274/18
Upphandling: Banktjänster - Beslut förfrågningsunderlag 2018-10-23 276/18
Uppsägning av uppdragsavtal mellan Uminova Innovatin AB och Umeå kommun - tillägg 
Cleaner growth

2018-10-23 277/18

Nätverk - Samverkan med civilsamhälle 2018-10-23 278/18
Deltagande vid EU Capital of Innovation Awards i Lissabon 5-6 november 2018-10-23 279/18
Anmälningsärende 2018-10-23 2018-10-23 280/18
Information om museiutredning 2018-10-23 285/18
Upphandling: Arbetskläder, antagande av leverantör 2018-11-06 286/18
Upphandling: Laboratorietjänster - Beslut Leverantör 2018-11-06 287/18
Upphandling: Avfallsinsamling i Umeå och fem kranskommuner - Beslut leverantör 2018-11-06 288/18
Upphandling: Projektorer och smartboards -Beslut förfrågningsunderlag 2018-11-06 289/18
Upphandling: Pensionsadministrationstjänster - Beslut förfrågningsunderlag 2018-11-06 290/18
Upphandling: Konsulentstödda familjehem barn och unga, beslut förfrågningsunderlag 2018-11-06 291/18
Upphandling: Kyld portionsmat produktion leverans - Beslut förfrågningsundelag 2018-11-06 292/18
Redovisning av samlade kostnader för konsultutredningar i samband med avstängning av 
personal från ekonomiavdelningen

2018-11-06 293/18

Sammanträdestider 2018 - Flytta KSAU-sammanträde 2018-11-27 till 2018-11-20 2018-11-06 294/18
Kurser och konferenser 2018-11-06 2018-11-06 295/18

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott
Rubrik Datum Paragraf
Bostadsförsörjningsstrategi - uppdatering av utbyggnadsordning 2018, förslag till beslut 2018-10-23 132/18
Reservationsavtal Lasten 6 2018-10-23 133/18
Lokalt ledd utveckling 2021-2027 2018-10-23 134/18
Remiss: Vägar till hållbara vattentjänster SOU 2018:34 2018-10-23 135/18
Umeå kommuns företagspris 2018 2018-11-06 137/18
Samråd: Detaljplan för fastigheten Tavelsjö 6:22 och del Tavelsjö 7:8 m. fl. 2018-11-06 138/18
Samråd: Detaljplan för fastigheten Holmsund 2:65 inom Holmsund i Umeå kommun 2018-11-06 139/18
Samråd fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort
 

2018-11-06 140/18

Remissvar på Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)”

2018-11-06 141/18

Samråd avseende riksintresse Totalförsvarets militära del 2018-11-06 142/18

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Uttagen: 2018-11-07
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Kommunstyrelsens personalutskott

Rubrik Datum Paragraf
Delegationsbeslut oktober 2018 2018-10-30 48/18

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Uttagen: 2018-11-07



Kommunstyrelsens personalutskott
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Delegationsbeslut till kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-07 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00037 

Anmälningsärenden november 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga anmälningsärenden till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Protokoll 
Samordningsförbundet, Umeåregionen; halvårsrapport januari-juni 2018 
Blå Vägen, styrelsemöte 2018-09-19 
 
Inbjudan 
Nominera Årets kommun 2018 
 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
 























From: Ulrik Strömberg <ulrik.stromberg@helasverige.se> 
Sent: den 23 oktober 2018 09:55 
Cc: Tina Nygårds 
Subject: Till Sveriges kommuner:  Nominera-  Årets kommun 2018- Sista 

ansökningsdag 1 november 
 
 
 

 

View this email in your browser  

    

  

   

 

VEM BLIR ÅRETS LOKALA GRUPP OCH 

ÅRETS KOMMUN 2018? 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har i många år delat ut utmärkelser till kommuner 

och lokala utvecklingsgrupper som utför ett inspirerande arbete som bidrar till att skapa en 

bättre balans mellan land och stad. Hittills har 34 kommuner och 30 lokala utvecklingsgrupper 

blivit premierade för sitt arbete. 

 

Nu är det dags att utse Årets lokala utvecklingsgrupp och Årets kommun för 2018. Senast den 

1 november vill vi ha er nominering! 

 

Läs mer om utmärkelserna genom att klicka här 

 

 
 

   

Årets lokala utvecklingsgrupp 2018 

Har din lokala utvecklingsgrupp samlat 

bygden för gemensamma tag? Och 

genomfört intressanta och spännande 

projekt för att utveckla er bygd? Kanske 

tagit initiativ till nya praktiska lösningar och 

Årets kommun 2018 

Har er kommun en bra politik för 

landsbygden, glesbygden eller skärgården? 

Eller har genomfört intressanta och 

spännande projekt för att utveckla 

områdena utanför kommuncentret? 



 

samarbetsformer för bättre levnadsvillkor 

och försörjningsmöjligheter? Då är det en 

grupp som har chansen att bli Årets lokala 

utvecklingsgrupp!  

  

 

Nominera här  

 

  

Utmärkelsen Årets kommun tilldelas den 

kommun som på ett engagerat och 

framgångsrikt sätt arbetar för att hela 

kommunen ska leva.  

  

 

Nominera här  

 

   

 

 

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Ulrik Strömberg: 

ulrik.stromberg@helasverige.se  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 
 

 

 

Detta är ett utskick från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-16 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00457 

Motion 21/2018: Gör Ola Ullsten till 

hedersmedborgare samt uppkalla en gata på Teg till 

hans minne 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå den första delen av motionens att-sats om att utse Ola Ullsten till 
hedersmedborgare och att anse den andra delen av att-satsen om att 
uppkalla en gata efter honom på stadsdelen Teg för besvarad i enlighet 
med byggnadsnämndens beslut 2018-09-19. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt i kommunfullmäktige yrkar Peder Westerberg (L) att 
att Umeå kommun utser Ola Ullsten till hedersmedborgare och uppkallar 
en gata efter honom på stadsdelen Teg. 
 
Enligt statuter från 1988, föreslår och beslutar kommunfullmäktiges 
presidium om vem/vilka som ska utses som hedersmedborgare i Umeå 
kommun. Det är därför inte en fråga för kommunfullmäktige att ta ställning 
till. 
 
När det gäller uppkallandet av gata så har byggnadsnämnden delegation på 
att fatta beslut om namnsättning. Byggnadsnämnden har tillsänts 
motionen och i ett beslut ställt sig bakom Lantmäteris skrivelse och 
förordar att vid kommande namnsättning ha namnförslaget i åtanke. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens protokoll 2018-09-19. 
Motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Byggnadsnämnden 
Anders Lidman, Lantmäteri   
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00457 
 
 
Jan Bergman Tomas Jakobsson 
direktör för administration och 
kommunikation 

kommunsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 282 

Diarienr: KS-2018/00457 

Motion 21/2018: Gör Ola Ullsten till 

hedersmedborgare samt uppkalla en gata på Teg 

till hans minne 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå den första delen av motionens att-sats om att utse Ola Ullsten 

till hedersmedborgare och att anse den andra delen av att-satsen om att 

uppkalla en gata efter honom på stadsdelen Teg för besvarad i enlighet 

med byggnadsnämndens beslut 2018-09-19. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall 

till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige yrkar Peder Westerberg (L) att 

att Umeå kommun utser Ola Ullsten till hedersmedborgare och uppkallar 

en gata efter honom på stadsdelen Teg. 

 

Enligt statuter från 1988, föreslår och beslutar kommunfullmäktiges 

presidium om vem/vilka som ska utses som hedersmedborgare i Umeå 

kommun. Det är därför inte en fråga för kommunfullmäktige att ta 

ställning till. 

 

När det gäller uppkallandet av gata så har byggnadsnämnden delegation 

på att fatta beslut om namnsättning. Byggnadsnämnden har tillsänts 

motionen och i ett beslut ställt sig bakom Lantmäteris skrivelse och 

förordar att vid kommande namnsättning ha namnförslaget i åtanke. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2018-09-19. 

Motionen. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordförande 

finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall 

till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Byggnadsnämnden 

Anders Lidman, Lantmäteri   
 

 

 

 

 











MOTI ON

GÖR OLA U LLSTEN TI LL H EDERSMEDBORGARE I U MEÅ
KOM M U N OCH U PPKALLA ÄVEN EN GATA PÅ
STADSDELEN TEG I H AN S MI N N E!

Är det någon som borde bli hedersmedborgare i Umeå kommun så är det
Ola Ullsten som föddes i stadsdelen Teg i Umeå . Ola Ullsten var
statsminister mellan 1978 och 1979 och han även under sin politiska
karriär även vara Sveriges utrikesminister och biståndsminister. Han har
haft en fantastisk politisk karriär och Umeå kommu n borde hedra hans
minne genom att göra han till hedersmedborgare och även uppkalla en gata
efter han på stadsdelen Teg

Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige
beslutar:

att Umeå kommun utser Ola Ullsten till hedersmedborgare och
uppkallar e n gata efter han på stadsdelen Teg.

Umeå den 29 maj 2018

Peder Westerberg
Liberalerna
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Tjänsteskrivelse 
2018-09-28 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00588 

Motion 28/2018: Handlingsplan mot tro på 

divergent human evolution; Henrik Agerhäll (SD) (-) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att avslå motionen 

Ärendebeskrivning 
I motion 28/2018 yrkar Henrik Agerhäll (SD) (-) att:  
- Umeå kommun som en del av en framtida ”policy mot rasism” tar fram 

riktlinjer kring i vilken mån tron på divergent human evolution i 
områden kretsande kring kognition/beteenden ska stoppas. 

- dessa riktlinjer förklarar varför kommunen inte vill att människor ska 
tro på att det finns divergent human evolution på områden kopplade 
till kognition och beteenden. 

- dessa riktlinjer går in på hur man ska agera för att förmå människor att 
tro att Charles Darwins teorier inte går att applicera fullt ut på 
människor. 

 
Ett arbete med en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter enligt 
beslut i KS 2017-06-29 pågår. Denna policy kommer att utgå från de 
övergripande styrdokument som finns i Umeå Kommun, däribland den 
strategiska planen, strategi för jämställdhetsarbete och CEMR-
deklarationen.  
 
Därutöver tas naturligtvis hänsyn till svensk lagstiftning, såsom 
Diskrimineringslagen (2008:567), som syftar till att motverka diskriminering 
och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Ytterligare lagstiftning att förhålla sig till är Brottsbalken (1962:700) vars 
andra avdelning, 16e kapitel definierar brottet hets mot folkgrupp som 
”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller 
uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer 
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 
trosbekännelse eller sexuell läggning”. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00588 
 
 
 
Ingen policy mot rasism i Umeå kommun kommer att formuleras på ett 
sådant sätt att den bryter mot svensk lag eller kommunala styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Motion 28/2018 

Beredningsansvariga 
Annika Dalén 
Linda Gustafsson 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
 
 
Linda Gustafsson Annika Dalén 
jämställdhetsstrateg utredare Jämställdhet 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 300 

Diarienr: KS-2018/00588 

Motion 28/2018: Handlingsplan mot tro på 

divergent human evolution; Henrik Agerhäll (SD) (-

) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avslå motionen 

Ärendebeskrivning 

I motion 28/2018 yrkar Henrik Agerhäll (SD) (-) att:  

- Umeå kommun som en del av en framtida ”policy mot rasism” tar 
fram riktlinjer kring i vilken mån tron på divergent human evolution i 
områden kretsande kring kognition/beteenden ska stoppas. 

- dessa riktlinjer förklarar varför kommunen inte vill att människor ska 
tro på att det finns divergent human evolution på områden kopplade 
till kognition och beteenden. 

- dessa riktlinjer går in på hur man ska agera för att förmå människor 
att tro att Charles Darwins teorier inte går att applicera fullt ut på 
människor. 

 

Ett arbete med en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter enligt 

beslut i KS 2017-06-29 pågår. Denna policy kommer att utgå från de 

övergripande styrdokument som finns i Umeå Kommun, däribland den 

strategiska planen, strategi för jämställdhetsarbete och CEMR-

deklarationen.  

 

Därutöver tas naturligtvis hänsyn till svensk lagstiftning, såsom 

Diskrimineringslagen (2008:567), som syftar till att motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Ytterligare lagstiftning att förhålla sig till är Brottsbalken (1962:700) vars 

andra avdelning, 16e kapitel definierar brottet hets mot folkgrupp som 

”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer 

med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse eller sexuell läggning”. 
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Motion till Umeå kommunfullmäktige 

Handlingsplan mot tro på divergent human evolution

Begreppet "rasism" anses inom vetenskapen ha tagits fram som ett psykologiskt vapen för att förmå 
människor av europeisk härstamning att inte verka för att försvara och tillvarata sin egen etniska 
grupps genetiska intressen. "Rösta inte på Sverigedemokraterna för de är rasistiska" har varit en 
fascinerande effektiv linje från media de senaste årtiondena som gjort att människor inte röstat på 
SD trots att de egentligen tyckt likadant som partiet.

I praktiken används begreppet "rasism" som vapen på i huvudsak två specifika sätt. Dels används 
det mot människor som anses använda sig av ord och uttryck som av media "rasismklassats". Dels 
används det mot människor som tillämpar Darwins principer för evolution på människor. Det förra 
användningsområdet har jag behandlat i en tidigare motion.

Genom att hävda att alla skillnader i beteende och förmågor mellan människor från olika 
härkomstgrupper kan härröras till människors kulturella uppväxtmiljö och hävda att allting annat är 
"rasistiskt" försvårar man en ärlig intellektuell debatt på området. Dessutom blir det lättare att få 
vita att gå med på att byta ut sig själva om de inbillar sig att alla är lika, bortsett från till utseendet. 

Det är inte alla former av divergent human evolution som är rasismklassad. Att hävda att människor 
med olika härstamning är olika anpassade till klimatologiska faktorer som solljus, värme/kyla och 
även, när det gäller några få folkgrupper, att kunna tillgodogöra sig syre på hög höjd anses inte 
kontroversiellt. Även när det gäller evolutionära adaptioner till olika typer av föda, exempelvis 
komjölk och adaptioner relaterade till sjukdomar som malaria och böldpest är alla överens om att 
lokala evolutionära adaptioner finns. Det är först när man kommer in på beteende, personlighet  och 
kognitiva förmågor som det är "rasismklassat" att hävda att evolutionen gjort människor med olika 
härstamningar olika.  Vissa vill även rasismklassa påståendet att mänskligheten går att dela in i 
specifika härkomstgrupper. Kommunfullmäktige beslutade häromåret att återremittera en dåligt 
formulerad motion om en "policy mot rasism". En policy mot rasism, om vi nu ska införa en sådan, 
bör rimligen innehåll direktiv för hur man ska se på divergent human evolution, vilka delar man kan 
erkänna och vilka delar man måste förneka för att det inte ska anses rasistiskt. Syftet med denna 
motion är att försöka klargöra denna fråga.

Inom rättsantropologin delar man in mänskligheten i tre huvudhärkomstgrupper som traditionellt 
har kallats för "kaukasoider", "mongoloider" och "negroider". Ibland räknas australiensiska 
aboriginer som en egen grupp och "mongoloider" brukar delas upp i "sinodonta" och "sundadonta" 
utifrån tandstruktur. Det handlar i rättsantropologiska sammanhang enbart om benstruktur i 
kroppen, främst i huvudet. Man bryr sig inom rättsantropologin inte om att försöka koppla 
skelettstruktur till beteenden eller förmågor. Hur som helst bör man i en handlingsplan mot rasism 
slå fast ifall man ska erkänna de tre huvudhärkomstgruppernas existens eller ifall man ska förneka 
deras existens för att undvika rasism.

Ett annat sätt att gruppera människor och undersöka deras härstamning och släktskap är genom att 
titta på en variabel som brukar kallas "genetiskt avstånd". Man undersöker då, utifrån ett urval av 
punkter i det mänskliga genomet, hur många punkter som i genomsnitt skiljer sig åt mellan två 
människor från samma etniska grupp (A) visavi hur många punkter som skiljer sig åt mellan en 
människa ur grupp A och en människa ur en viss annan grupp (B). Med denna metodik hävdar 
forskare exempelvis att alla icke-subsahariska folkgrupper är närmare släkt med alla andra icke-
subsahariska folkgrupper än med något subsahariskt folkslag.

Tittar man på beteenden och kognitiva förmågor så är de kanske mest kända forskningsresultaten de 



som pekar på skillnader i genomsnittlig IQ mellan olika folkgrupper. Enligt forskare som Rushton 
och Vanhanen med flera, pekar forskningsresultaten på att människor i subsahariska Afrika har en 
IQ på strax över 70, människor från Europa en IQ på 100 och människor i nordöstasien en IQ på 
närmare 105. På nätet figurerar uppgifter om att ashkenaser har en ännu högre IQ än nordöstasiater, 
att pygméer och bushmän ligger på en IQ runt 54 och att aboriginer ligger runt 62. Ett vanligt sätt 
att dela in den kognitiva förmågan är i "verbal IQ" och "visiospatiell IQ". Det brukar hävdas att 
ashkenaser utmärker sig genom att ligga extra högt när det handlar om verbal IQ och att östasiater i 
första hand har högre visiospatiell IQ i jämförelse med européer. Bland evolutionsförnekare  brukar 
det vara det viktigaste att förneka IQ-skillnader mellan olika folkgrupper. En handlingsplan mot 
rasism bör som en självklar del innehålla något om hur man bör förhålla sig till påstådda IQ-
skillnader. Handlingsplanen skulle exempelvis kunna hävda att allt erkännande av IQ-skillnader är 
rasistiskt eller peka på alternativ forskning som pekar mot att IQ-skillnader inte finns.

Detaljer som inte handlar om IQ men som kanske bör förnekas är de forskningsrapporter som pekar 
mot att östasiater har större bäckenöppning än européer som i sin tur har större bäckenöppning än 
afrikaner och att asiaterna har ett mindre käkparti men större hjärnor än europèerna som i sin tur har 
större hjärnor men ett mindre kraftigt käkparti än afrikaner. Anledningen till att dessa uppgifter 
kanske bör förnekas är att hjärnstorlek korrelerar positivt med kognitiva förmågor.

Andra detaljer som kanske bör förnekas är välkända uppgifter som att afrikanska barn i genomsnitt 
lär sig gå vid 11 månaders ålder, europeiska barn vid 12 månaders ålder och östasiatiska barn vid 13 
års ålder. Pygméer i Afrika lär enligt uppgifter, som kanske inte är helt tillförlitliga, ska kunna lära 
sig gå vid en genomsnittsålder som är betydligt kortare än 11 månader. Till samma grupp av 
uppgifter som kanske ska förnekas är resultat som tyder på att kvinnor med subsaharisk härkomst i 
genomsnitt är gravida under en något kortare period innan barnet föds än kvinnor med europeisk 
härkomst. Även förekomsten av tvilling, trilling och fyrlingfödslar inom dessa tre grupper bör 
kanske förnekas. Enligt en undersökning ska andelen treäggstrillingfödslar hos östasiater ligga på 
tio per miljon födslar, hos européer på 100 per miljon födslar och hos afrikaner på 1700 per miljon 
födslar.

Andra uppgifter som kanske bör förnekas är att europeiska män i genomsnitt har 21 grams testiklar 
medan män i Thailand bara har 9 grams testiklar. Anledningen till att dessa uppgifter bör förnekas 
är att testosteron som produceras i testiklarna påverkar beteendet hos män. Andra studier pekar mot 
att unga män av västafrikansk härkomst har 20 procent högre testosteronnivåer än européer. 

Det finns även diverse annan forskning där man försökt jämföra personlighetsdrag hos människor 
av olika härkomst. Enligt en tabell i en bok av Philippe Rushton skiljer sig personer av europeisk, 
västafrikansk och östasiatisk härkomst åt enligt följande:

Trait Orientals Whites Blacks

Activity level Low Medium High

Aggressiveness Low Medium High

Cautiousness High Medium Low

Dominance Low Medium High

Excitability Low Medium High

Impulsivity Low Medium High

Self-concept Low Medium High

Sociability Low Medium High

  



 Rushton tillämpar en biologisk teori som brukar kallas för "r-K selektion" på människor för att 
förklara dessa och en mängd andra skillnader mellan de tre grupperna. Rimligen bör en 
handlingsplan mot tro på divergent  human evolution tydligt förneka/motbevisa att det finns 
varationer mellan människor från olika härkomstgrupper när det gäller i vilken mån de är  r-
selekterade eller K-selekterade.

En handlingsplan mot tro på divergent human evolution även på områden som anknyter till 
kognitiva förmågor och beteenden bör på något sätt få människor att inte tro på de uppgifter som 
presenteras ovan eller andra uppgifter som tyder på skillnader mellan folkgrupper. Hur detta ska gå 
till är mer oklart. Det är svårt att på kommunal nivå censurera uppgifter som finns fritt tillgängliga 
på nätet, annat än när det är på kommunens egen hemsida. Man bör även ta ställning till om det är 
vissa skillnader man bör erkänna. Rent pedagogiskt kan det vara mer verkningsfullt att erkänna att 
det finns vissa skillnader men att hävda att de är minimala än att totalförneka. Det skulle även gå att 
försöka att selektivt peka på forskning som pekar mot att skillnader mellan folkgrupper på detta 
område är minimala eller på något sätt försöka underminera trovärdigheten hos den forskning som 
har nått fram till "fel resultat".

Kanske kan handlingsplanen hänvisa till att man bör försöka censurera, polisanmäla och 
talarstolsavvisa politiker i fullmäktige som pekar på dynamiska effekter av att vi tar emot olika 
utomnordiska folkgrupper som kan tolkas som negativa. Kanske ska man gå till media och klaga på 
att dessa politiker är "rasideologiska" eller något annat för att skrämma dem, eller andra som vill gå 
i deras fotspår, från att ta upp de här frågorna, få dem att skämmas eller försämra deras möjligheter 
på arbetsmarknaden. Handlingsplanen bör förstås också ta upp varför det är önskvärt att 
tabubelägga eller stoppa idéer kretsande kring divergent human evolution när det gäller kognitiva 
förmågor och beteenden.

Personligen kan jag tycka att det kunde ha varit idé att ha en detaljerad samhällsdebatt om dessa 
frågor redan innan vi började släppa in stora mängder utomeuropéer i landet.

Utifrån ovanstående yrkar jag på:
att Umeå kommun som en del av en framtida "policy mot rasism" tar fram riktlinjer kring i vilken 
mån tron på divergent human evolution i områden kretsande kring kognition/beteenden ska stoppas.
att dessa riktlinjer förklarar varför kommunen inte vill att människor ska tro på att det finns 
divergent human evolution på områden kopplade till kognition och beteenden.
att dessa riktlinjer går in på hur man ska agera för att förmå människor att tro att Charles Darwins 
teorier inte går att applicera fullt ut på människor.

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2018-07-28 
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Diarienr: KS-2018/00613 

Motion 34/2018: Faktasammanställning mot 

zogtänkande och antisemitism; Henrik Agerhäll (SD) 

(-) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
I motion 34/2018 yrkar Henrik Agerhäll (SD) (-) att:  
- kommunen låter ta fram en faktasammanställning mot zogtänkande 

och antisemitism på ca 20-30 sidor där man motbevisar och 
underminerar zogtänkarnas mest framträdande idéer. 

- kommunen inför Förintelsens minnesdag varje år uppmuntrar elever 
att läsa eller ta en titt i boken ”Jewish Supremacism” av David Duke. 

- kommunala skolor i samband med Förintelsens minnesdag varje år 
använder faktasammanställningen mot zogtänkande och antisemitism 
för att visa att David Duke och de andra zogtänkarna har fel. 

 
Arbete med att motverka främlingsfientlighet och rasism är en del av 
skolans värdegrund och något som ingår i uppdraget. Alla skolor ska enligt 
lag upprätta en plan för arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling och på många skolor finns också utpekade team med särskilt 
ansvar för frågorna. Inom kommunens arbete med nationella minoriteter 
lyfts rättighetsarbetet upp för samerna, sverigefinnar, romer, judar och 
tornedalingar i kommunen. Kompetenshöjande insatser (inkl. frågor kring 
rasism) för tjänstepersoner inom sakområdet nationella minoriteter (inkl. 
romer och judar) genomförs i kommunen.  
 
Det ligger däremot inte inom kommunens uppdrag att utföra 
grundforskning kring specifika rasistiska tankeströmningar som den i 
motionen föreslagna faktasammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Motion 34/2018 
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Beredningsansvariga 
Annika Dalén 
Linda Gustafsson 

Beslutet ska skickas till 
Motionären.   
 
 
Annika Dalén Linda Gustafsson 
utredare jämställdhet jämställdhetsstrateg 
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§ 301 

Diarienr: KS-2018/00613 

Motion 34/2018: Faktasammanställning mot 

zogtänkande och antisemitism; Henrik Agerhäll 

(SD) (-) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

I motion 34/2018 yrkar Henrik Agerhäll (SD) (-) att:  

- kommunen låter ta fram en faktasammanställning mot zogtänkande 
och antisemitism på ca 20-30 sidor där man motbevisar och 
underminerar zogtänkarnas mest framträdande idéer. 

- kommunen inför Förintelsens minnesdag varje år uppmuntrar elever 
att läsa eller ta en titt i boken ”Jewish Supremacism” av David Duke. 

- kommunala skolor i samband med Förintelsens minnesdag varje år 
använder faktasammanställningen mot zogtänkande och antisemitism 
för att visa att David Duke och de andra zogtänkarna har fel. 

 

Arbete med att motverka främlingsfientlighet och rasism är en del av 

skolans värdegrund och något som ingår i uppdraget. Alla skolor ska enligt 

lag upprätta en plan för arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling och på många skolor finns också utpekade team med särskilt 

ansvar för frågorna. Inom kommunens arbete med nationella minoriteter 

lyfts rättighetsarbetet upp för samerna, sverigefinnar, romer, judar och 

tornedalingar i kommunen. Kompetenshöjande insatser (inkl. frågor kring 

rasism) för tjänstepersoner inom sakområdet nationella minoriteter (inkl. 

romer och judar) genomförs i kommunen.  

 

Det ligger däremot inte inom kommunens uppdrag att utföra 

grundforskning kring specifika rasistiska tankeströmningar som den i 

motionen föreslagna faktasammanställningen. 

Beslutsunderlag 
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Motion till Umeå kommunfullmäktige 
Faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism

Ibland räknar man in "antisemitism" som en specifik form av "rasism". Om kommunen nu ska 
införa en handlingsplan mot rasism, som det finns planer på, bör den på något sätt adressera den så 
kallade "antisemitismen". Den absolut vanligaste formen av antisemitiskt tänkande utgörs av 
"zogtänkande". De mest kända och ledande zogtänkarna har amerikanskt medborgarskap och bor i 
USA varför en handlingsplan mot den zogtänkande antisemitismen bör ha som en huvudstrategi att 
bekämpa dessa individers tänkande och förhindra att det får spridning i Sverige.

Zogtänkarnas tre idoler
Efter att den tidigare Zog-tänkargurun William Luther Pierce för ett antal år sedan gick bort är det 
främst tre personer som personifierar zogtänkandet i USA. En av dessa är David Duke som bland 
annat har en egen podcast som är tillgänglig från hans hemsida www.davidduke.com.

Duke har även sammanfattat sitt zogtänkande i bokform i en bok som även finns tillgänglig på 
Internet. Boken heter "Jewish Supremacism - My avakening on the jewish question" och finns 
bland annat att tillgå på länken http://www.euvolution.com/prometheism-transhumanism-

posthumanism/library/jewishsupremacism.pdf .

Den andra förgrundsfiguren jag tänkte ta upp är psykologiprofessorn Kevin MacDonald. 
MacDonald har främst gjort sig känd genom att skriva ett antal böcker om judiska 
intresseorganisationer, varav den mest kända boken är "The Culture of Critique". Han har även en 
mindre välbesökt hemsida, https://www.theoccidentalobserver.net/.

Den tredje förgrundsfiguren är Andrew Anglin som driver den extremt populära amerikanska 
alternativmediasajten www.dailystormer.name. 

Det finns förvisso zog-tänkare i Sverige men de får i sammanhanget betecknas som okända 
amatörer och de använder ofta "de tre stora" som förebilder och auktoritetsfigurer som de hänger 
upp sitt tänkande på. Kan kommunen därför visa på att den världsbild som sprids av personer som 
David Duke, Kevin MacDonald och Andrew Anglin inte är med verkligheten överensstämmande så 
tror jag att man kan rikta ett ganska hårt slag mot det antisemitiska zogtänkandet.

Zogteorier om judar och media 
Den vanligaste formen av påstående från zogtänkare är att judar ska ha tagit kontroll över diverse 
massmediaföretag i syfte att bedriva någon form av "raskrig", främst genom att verka för 
massinvandring. Svenska zogtänkare brukar peka ut mediaföretag som Bonniers, Stampen och 
Mittmedia såsom tillhörande den här kategorin. Ibland pekas även Schibsted ut men 
ägarförhållandena inom det företaget är lite mer oklara. I USA brukar judar anklagas för att ha ett 
mycket större inflytande över media än i Sverige, se exempelvis kapitel fem i David Dukes bok. 
Om kommunen kunde ta fram en undersökning som visade på att det judiska inflytandet inom 
media inte avviker avsevärt från vad man kan förvänta sig utifrån deras andel av populationen så 
skulle man kunna slå undan benen för en stor del av zogtänkandet.

Zogteorier om judar och invandring 
Något oväntat uttryckte George Soros son nyligen sitt stöd för zog-tänkarnas uppfattning om att det 
finns judar som arbetar för att bedriva folkmord/befolkningsutbyte. Han använde följande 
formulering: 

“The reason you fight for an open society is because that’s the only society that you can live in, as a  

Jew — unless you become a nationalist and only fight for your own rights in your own state.” 



I zogtänkarsammanhang brukar det ofta hänvisas till en video med judinnan Barbara Spectre från 
organisationen Paideia där hon tycks förespråka massinvandring av människor med utomeuropeisk 
härkomst till Europa:

https://www.youtube.com/watch?v=UYKyp1e_jYc

Jag nöjer mig med dessa två exempel men det vore positivt om kommunen kunde visa på att judar 
och judiskt kontrollerade organisationer generellt sett inte är positiva till invandring som försvagar 
ursprungsbefolkningens dominerande ställning i  Europa, då det är zogtänkarnas vanligaste 
vanföreställning om vad judarna strävar efter.

Zogtänkare, slaveri, ockrare och bankverksamhet
Bland antisemiter är det vanligt förekommande att man påstår att judar varit ledande inom 
slavhandel under en stor del av de senaste årtusendena, se exempelvis sida 185-193 i David Dukes 
bok. Det är även vanligt att man hävdar att judar varit ledande inom ockerverksamhet, det vill säga 
att man ruinerar människor genom att övertyga, lura dem att ta lån till skyhöga räntor. Se 
exempelvis sida 165 i Dukes bok. Ibland förekommer det även teorier om att judarna skulle 
kontrollera banksystemet och i synnerhet centralbankerna i många olika länder. Lite grand om detta 
tas upp i stycket som börjar på sida 172 i Dukes bok. En del i ett arbete mot antisemitism skulle 
kunna vara att leda i bevis att judar inte är eller har varit överrepresenterade när det handlar om 
bankverksamhet och slavhandel.

Zogtänkare och kommunism
Vanligt bland zogtänkare är att beskriva kommunismen som en i grunden judisk rörelse, skapad av 
judar och i många länder dominerad av judar som ett knep för att kunna ta över makten och styra 
landet i en riktning som judarna finner gynnsam. Duke diskuterar dessa teorier på sida 36-53 i sin 
bok. En del i arbetet mot antisemitism och zogtänkande är att leda i bevis att judar inte haft någon 
dominerande roll i något av de kommuniststyrda länderna i östeuropa.

Zogtänkare och andra moderna intellektuella rörelser
Kevin MacDonald försöker i sin bok "The culture och Critique" leda i bevis att ett antal 
intellektuella 1900-talsrörelser formats och dominerats av judar för att tjäna judiska intressen. Han 
avhandlar exempelvis den så kallade "Boasianska antropologin". I korthet menar MacDonald att 
Boas tonade ner Darwin och biologins/evolutionens betydelse för mänskligt beteende på ett oärligt 
sätt av taktiska skäl. En annan rörelse som MacDonald nämner är Sigmund Freuds psykoanalys. 
MacDonald håller en ganska hög intellektuell nivå och det blir kanske svårt att på ett lättfattligt sätt 
angripa hans teorier, men hans grundtanke att judar startar rörelser i syfte att underminera den 
etniska gruppsolidariteten hos andra etniska grupper samtidigt som de slåss för sin egen grupp, går 
kanske att angripa på lämpligt sätt. 

Påståenden om dubbla måttstockar för Israel och andra länder
Det är vanligt bland zogtänkare att man anklagar judar för att ha dubbla måttstockar. Zogtänkare 
anklagar ofta judar för att arbeta för att arbeta för att göra Israel så homogent judiskt som möjligt 
samtidigt som man arbetar för att göra europeiska länder mer mångkulturella. Duke diskuterar 
Israelfrågan på sida 206-242 i sin bok.

Ironi och antisemitiska "memer"
En form av antisemitismspridande som unga ironiska zogtänkare sprider på nätet är i form av så 
kallade "memer" som består av en bild kombinerad med text som sprider ett ofta inte helt uttalat 
budskap. Några vanliga såna memer presenteras nedan:





Exakt hur vi ska bekämpa det zogtänkande som sprids via memer vet jag inte.

Hur ska vi bekämpa zogtänkandet?
För att göra något konkret av en handlingsplan mot antisemitism/zogtänkande så tänker jag mig att 
kommunen tar fram ett faktablad, kanske med hjälp av Expo eller Levande Historia eller andra 
aktörer på kanske 30 sidor där man tar fasta på att visa att zogtänkarnas grundteorier inte är med 
verkligheten överensstämmande. Denna text kan läsas fristående eller hänvisas till vid behov. Jag 



tänker mig även att det kan vara idé att hänvisa till David Dukes bok "Jewish Supremacism" för att 
ha något att utgå ifrån. På punkt efter punkt kan kommunen då visa på att David Duke är en 
antisemit vars verklighetsbild inte överensstämmer med den verkliga världen. Jag tänker mig även 
att man skulle kunna använda sig av faktasammanställningen mot antisemitism/zogtänkande inom 
skolan på högstadiet/gymnasiet. Kommunen skulle kunna göra en mindre insats för att bekämpa 
zogtänkande inför Förintelsens minnesdag varje år.

Utifrån ovanstående yrkar jag på:
att kommunen låter ta fram en faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism  på cirka 
20-30 sidor där man motbevisar och underminerar zogtänkarnas mest framträdande idéer.
att kommunen inför Förintelsens minnesdag varje år uppmuntrar elever att läsa eller ta en titt i 
boken "Jewish Supremacism" av David Duke.
att kommunala skolor i samband med Förintelsens minnesdag varje år använder 
faktasammanställningen mot zogtänkande och antisemitism för att visa att David Duke och de andra 
zogtänkarna har fel.

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2018-08-15
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-24 

Näringslivs- och 
planeringsutskottet 

 
 
Diarienr: KS-2016/00513 

Antagande - Detaljplan för Frigg 7, 8, 9, 10 och 12 

inom centrum, Umeå kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta detaljplanen för Frigg 7, 8, 9, 10 och 12 inom centrum, Umeå 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad 
av den befintliga byggnaden inom Frigg 7 med bostäder samt på gården, 
inom övriga fastigheter, nybyggnad av bostäder, kontor och butiker samt 
parkering under mark. Syftet är också att beakta värdekärnan 
Rådhusesplanaden och en god stadsbild samt säkerställa riksintressets 
övriga kulturmiljövärden. Därutöver är syftet att säkerställa goda 
gemensamma friytor med hög kvalitet i enlighet med 
gestaltningsprogrammet. 
 
Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, i december 
2016. Detaljplanen godkändes av Byggnadsnämnden 2017-05-24 (BN § 
181) samt med förslaget att detaljplanen skulle gå för antagande till 
kommunfullmäktige.  
 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutade 2017-09-05 dock att 
återremittera ärendet till byggnadsnämnden med uppdrag att omarbeta 
planen för att maximera bostadsbyggandet på aktuell plats.  
 
Efter beslut i byggnadsnämnden 2017-12-19 (BN § 454) skedde en förnyad 
granskning februari/mars 2018.     
 
Näringslivs- och planeringsutskottet konstaterar att planen omarbetats 
rörande kvartersmarkens innergård som möjliggör mer bostäder. Detta då 
bostäder medges på våning 2 och uppåt istället för 3 och uppåt enligt 
tidigare förslag. I relation till övrig markanvändning och andra anspråk 
inom kvarteret får användningen som medger bostäder därmed anses vara 
maximerad. Byggnadsnämndens bedömning att planen är av stort allmänt 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2016/00513 
 
 
intresse kvarstår varför den ånyo överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande.  

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande (april 2017) 
Granskningsutlåtande – förnyad granskning (september 2018) 
Samrådsredogörelse 
Gestaltningsprogram 
Riksintresseanalys 
Bullerutredning 
Miljörapport 
Skuggstudie 
Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 
Daniel Lindström 

Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Fastighetsägarna för Frigg 8, 9, 10 och 12 
De med kvarstående synpunkter 
Umeå kommun, Detaljplan  
Umeå kommun, Fastighetsbildning  
Umeå kommun, Bygglov   
 
 
Johan Gammelgård  
Tillväxtdirektör  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-11-06 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 143 

Diarienr: KS-2016/00513 

Antagande: Detaljplaneförslaget för Frigg 7-12, 

Centrum 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta detaljplanen för Frigg 7, 8, 9, 10 och 12 inom centrum, Umeå 

kommun 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad 
av den befintliga byggnaden inom Frigg 7 med bostäder samt på gården, 
inom övriga fastigheter, nybyggnad av bostäder, kontor och butiker samt 
parkering under mark. Syftet är också att beakta värdekärnan 
Rådhusesplanaden och en god stadsbild samt säkerställa riksintressets 
övriga kulturmiljövärden. Därutöver är syftet att säkerställa goda 
gemensamma friytor med hög kvalitet i enlighet med 
gestaltningsprogrammet. 
 
Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, i 
december 2016. Detaljplanen godkändes av Byggnadsnämnden 2017-05-
24 (BN § 181) samt med förslaget att detaljplanen skulle gå för antagande 
till kommunfullmäktige.  
 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutade 2017-09-05 dock att 
återremittera ärendet till byggnadsnämnden med uppdrag att omarbeta 
planen för att maximera bostadsbyggandet på aktuell plats.  
 
Efter beslut i byggnadsnämnden 2017-12-19 (BN § 454) skedde en 
förnyad granskning februari/mars 2018.     
 
Näringslivs- och planeringsutskottet konstaterar att planen omarbetats 
rörande kvartersmarkens innergård som möjliggör mer bostäder. Detta 
då bostäder medges på våning 2 och uppåt istället för 3 och uppåt enligt 
tidigare förslag. I relation till övrig markanvändning och andra anspråk 
inom kvarteret får användningen som medger bostäder därmed anses 
vara maximerad. Byggnadsnämndens bedömning att planen är av stort 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-11-06 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

allmänt intresse kvarstår varför den ånyo överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande (april 2017) 

Granskningsutlåtande – förnyad granskning (september 2018) 

Samrådsredogörelse 

Gestaltningsprogram 

Riksintresseanalys 

Bullerutredning 

Miljörapport 

Skuggstudie 

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall 

Daniel Lindström 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande 

Fastighetsägarna för Frigg 8, 9, 10 och 12 

De med kvarstående synpunkter 

Umeå kommun, Detaljplan  

Umeå kommun, Fastighetsbildning  

Umeå kommun, Bygglov   
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PLANBEST MMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GR NSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANV NDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark
Bostäder våning  3 - 6

B
1

Bostäder våning 2 - 8

B
2

Bostäder våning 2 - 10

B
3

Centrum våning 1 (bv) - 3
C

1

Handel våning 1 (bv) - 2

H
1

Kontor våning 2

K
1

Kontor våning 2 - 5

K
2

BEGR NSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får byggas under med körbart bjälklag.

Marken får byggas över i 1 våning med planterbart bjälklag. På ytan

får enklare byggnader uppföras.

MARKENS ANORDNANDE

n
1

Område där gemensam friyta med särskilda kvaliteter ska

anordnas. Friytan ska omfatta minst 1/6 av bostädernas totala

bruttoarea (m

2

 BTA) och utföras i enlighet med

gestaltningsprogrammets avsnitt "Utformning yttre miljö" samt

planbeskrivningens avsnitt "Friytor".

Körbar utfart får inte anordnas.

PLACERING, UTFORMNING, UTF¥RANDE

Utseende
- Fasader ska utföras i enlighet med illustrationer, planbeskrivningens avsnitt "Nya byggnader"

samt gestaltningsprogrammets avsnitt "Byggnadernas utformning".

Utformning
f
1

Enkelsidiga lägenheter mot norr får inte utföras på våning 2.

00.0

Högsta byggnadshöjd i meter. Får överskridas av hisstopp och

mindre teknisk anordning.

X Högsta antal våningar.

v
1

Bostäder ska utformas med genomgående lägenheter med hälften

av bostadsrummen mot skyddad sida.

v
2

Våning 2 utformas med en våningshöjd på minst 3,20 meter.

- Friskluftsintag ska, liksom frånluft från parkeringsdäck, placeras i taknivå.

- Entré ska finnas mot gata.

- Inglasad balkong tillåts endast mot gård.

- Fritt hängande balkong får inte utföras över gatumark.

- Skärmtak eller annan byggnadsdel får inte finnas lägre än 3,5 meter över gatumark.

- Största taklutning 10 grader (gäller ej befintliga byggnader inom Frigg 9 och 12).

VARSAMHET (BEFINTLIG BEBYGGELSE)

k Värdefull byggnad. Om- eller tillbyggnad ska ske med varsamhet.

Metoder och material ska noga övervägas. Det kulturhistoriska

värdet får inte reduceras.

ADMINISTRATIVA BEST MMELSER

Genomförandetid
- Genomförandetiden utgår fem år efter den dag planen vunnit laga kraft.

Koordinatsystem i plan och hºjd :

Mindre betydelsefull information har utelªmnats- Inneh¬llsstandard:

Upphovsrªtt : Ume¬ kommun

Godkªnd ur sekretessynpunkt fºr spridning

Plangrªnser och planbestªmmelser redovisas ej p¬ grundkartan

Underjordiska ledningar redovisas ej p¬ grundkartan

- Lªgesnoggrannhet :

Ursprung :

- Aktualitetsstandard :Visst preciserat kartinneh¬ll inom planomr¬det ªr kontrollerat och

Objekten ªr skapade genom stereobearbetning eller

Kartstandard enligt HMK

GRUNDKARTA TILL DETALJPLAN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kartkonstruktion :

Mªtning :

Upprªttad

Reviderad

Hºjdinformation:

Sweref 99 20 15 resp RH 2000

terrester inmªtning (innerstan)

aktuellt vid p¬ kartan angiven tidpunkt

Kartan ªr anpassad fºr skala

Laserskannat 2013.

2014-11-14

2016-04-11

BN-2014/01798

FA

NH

Inmªtta hºjdpunkter

Digital primªrkarta

Lantmªteri

1:1000

Skala: 1:1000 (A2)

100 meter9080706040 503020100

Plankartan är ritad av Sandra Thomée

BN-2013/312

Översiktskarta

Vy från Rådhusesplanaden
Vy från Götgatan                                                  

Antagandehandlingar

Till detaljplanen hör:

- Plankarta med bestämmelser och illustrationer

- Planbeskrivning

- Samrådsredogörelse

- Granskningsutlåtande

- Granskningsutlåtande - förnyad granskning

- Gestaltningsprogram

- Riksintresseanalys

- Bullerutredning

- Miljörapport

- Skuggstudie

Beslut

Antagen

Laga kraft

Vidimeras

Detaljplan för fastigheterna

FRIGG 7 - 12 inom Centrum i 

Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplanering, Umeå kommun september 2018

Tomas Strömberg

Stadsarkitekt

Patrik Forsberg

Planarkitekt

Illustration: Arkinova
Illustration: SWECO
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Planbeskrivning  
Antagandehandling 

 
Diarienummer: BN-2013/00312 
Datum: 2018-09-05  
Handläggare: Patrik Forsberg/   
Tomas Strömberg 

 
 
Detaljplan för fastigheterna Frigg 7 – 12 inom Centrum i Umeå 
kommun, Västerbottens län 

HANDLINGAR 

- Plankarta med bestämmelser och illustrationer 

- Planbeskrivning  

- Granskningsutlåtande, förnyad granskning 

- Granskningsutlåtande 

- Samrådsredogörelse 

- Gestaltningsprogram 

- Riksintresseanalys 

- Bullerutredning 

- Miljörapport 

- Skuggstudie 

PLANENS SYFTE 

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av den 

befintliga byggnaden inom Frigg 7 med bostäder samt på gården, inom övriga 

fastigheter, nybyggnad av bostäder, kontor och butiker samt parkering under mark. 

Syftet är också att beakta värdekärnan Rådhusesplanaden och en god stadsbild samt 

säkerställa riksintressets övriga kulturmiljövärden. Därutöver är syftet att säkerställa 

goda gemensamma friytor med hög kvalitet i enlighet med gestaltningsprogrammet. 

PLANENS HANDLÄGGNING 

Detaljplanen handläggs med s.k. normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 

2010:900, dvs med både samråd och granskning. En förnyade granskning har skett 

under tiden 2018-02-09 – 2018-03-09. 

PLANDATA 

Kvarteret Frigg är beläget mellan Nygatan och Skolgatan i direkt anslutning till 

Rådhusesplanaden inom Centrumfyrkanten. Planområdet omfattar, förutom den 

befintliga byggnaden inom Frigg 10, hela kvarteret. Kvarterets fastighetsägare är: 

Fastighets AB Uman (Frigg 7), AB Kedjan (Frigg 8-9), Umehem Fyra AB (Frigg 10) 

samt Fastighets AB Döbeln (Frigg 12). 

BEHOVSBEDÖMNING 

En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen har gjorts av 

Umeå kommun. Bedömningen är att detaljplanen för Frigg inte innebär någon 

betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 

11, 12 §§ har därför inte upprättats. 
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Länsstyrelsen har den 9 januari 2015 yttrat sig över beslutet och delar kommunens 

bedömning att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har 

dock påpekat att en riksintresseanalys bör genomföras och att man utgår ifrån att även 

faktorer under rubriken Risk för inverkan inarbetas i planförslaget. Dessa faktorer är 

ljusförhållanden, förorenade områden, luft, buller samt trafik. 

 

Beslutet har offentliggjorts på kommunens anslagstavla under tiden 1 – 22 december 

2014. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande översiktsplan 

- Öp Umeå kommun - Fördjupning för de centrala stadsdelarna (aug 2011). 

Anger bl.a. att ”Andelen bostäder i centrum ska öka” och att omvandlingen t.ex. 

kan ske genom att ”byggnader i vissa kvarter görs högre än idag”.  

Planen pekar på ett nytt tänkbart (handels-)stråk genom kvarteret Frigg med 

anslutning till kvarteren Balder och Audumbla.  

Fördjupningen anger också att kvarteret ingår i riksintresset Centrala Umeå och 

gränsar till värdekärnorna Rådhusesplanaden (Värdefullt stadsparti) och 

byggnaderna Fabriken 7 (Gamla Posthuset) och Rind 11 (VK-huset). Ett av 

förhållningssätten till kulturmiljön anges vara att ”Ny- och påbyggnader i eller 

nära kulturmiljöer av riksintresse föregås av särskilda gestaltningsprogram …”. 

Tre byggnader inom kvarteret är klassade som Värdefull enstaka byggnad 

(blåprickad): Frigg 7, 9 och 12.  

Gällande detaljplaner 

- Stadsplan för kv Frigg (1946) medger trevåningsbyggnader mot Skolgatan, 

Götgatan och Nygatan samt gårdsbyggnader i två våningar. 

- Stadsplan för Fabriken, Rind, Frigg och Idun (2480K-P24/1953). Planen anger 

för Frigg 7 bostads- och handelsändamål i tre och fem våningar.  

- Detaljplan för fastigheten Frigg 10 (2480K-P09/34). Medger en påbyggnad av 

befintlig byggnad upp till totalt sex våningar. 

 

Riksintressen 

Fastigheterna ingår i riksintresset kulturmiljö Centrala Umeå (1989) och gränsar till 

Värdekärnor av riksintresse (nr 11, Rådhusesplanaden) där flera Värdefulla enstaka 

byggnader har markerats blåprickade.    

 

    
Utsnitt ur Fördjupning för de centrala stadsdelarna 
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Riksintresseanalys 

En riksintresseanalys har framtagits (oktober 2015) och bifogas planhandlingarna. I 

summeringen konstateras att detaljplanens inverkan i huvudsak är måttlig och inte kan 

anses innebära påtaglig skada på riksintresset. Därmed krävs inte en fördjupad 

kulturmiljöanalys.  

FÖRUTSÄTTNINGAR  

Byggnadskultur och gestaltning   

Befintliga byggnader 

Frigg 7 (Valandhuset) 

Den befintliga byggnaden ritades av arkitekt Erik Thelaus och uppfördes 1965 som 

handels- och kontorsbyggnad för Försäkringsbolaget Valand. Fasaderna utfördes i 

gedigna material: gult glaserat tegel och koppar som fördelades symmetriskt i olika fält.  

Byggnaden innehåller lokaler för handel i markplan, en kontorsvåning samt tre våningar 

bostäder med totalt 43 lägenheter. Av lägenheterna återfinns ett visst antal i lägre 

flygelvåningar längs Nygatan och Skolgatan. Lägenheterna är åtkomliga via fyra 

trapphus mot Rådhusesplanaden, via ett trapphus mot Nygatan och från kvarterets inre 

över den upphöjda gården/överbyggda butiksvåningen. De större lägenheterna har 

balkonger mot gården. 
 

Under befintliga byggnader och mark, med infart från Nygatan, finns parkeringsplatser. 

Inlastning till butiker sker till viss del via gården med infart från Götgatan eller från 

Skolgatan. Från Skolgatan kan mindre fordon via en portik ta sig in på gården. 

 

Frigg 8, 9 och 12 

Frigg 8 ritades (1968) liksom Frigg 12 (1961) av Kjell Wretling. Båda byggnaderna 

kläddes i rött tegel och fick butiker i markplanet, kontors- och samlingslokaler i de övre 

planen. Frigg 12 har ett karaktäristiskt välvt, skivtäckt plåttak med nätta kupor, 

tegelklädda längs- och gavelfasader samt naturstensbeklädd bottenvåning. De till största 

delen enluftiga fönstren mot gatan är vitlackerade. Mot gården har fönstren sannolikt 

ursprunglig kulör, vita men med blå karm. I de övre våningarna fanns ursprungligen 

även bostäder vars kvarvarande balkonger är försedda med tidstypiska räcken i skuren 

metall.  

 

Inom Frigg 9 finns kvarterets äldsta byggnad, ett högt trevåningshus ritat av Erik 

Eriksson 1906. Byggnaden i jugendstil med blekröda spritputsade fasader är ordenshus 

för Svenska Frimurarorden, men har också butikslokaler i markplanet. Gatufasaden är  

symmetriskt komponerad med centrisk frontespis och höga korspostfönster med 

tätspröjsade överdelar. Botten- och vindsvåningarna är markerade genom horisontella 

band, taket är brutet med kupor och takfoten inklädd. Mot gården finns två runda 

trapphustorn och smidesbalkonger. Där har också ursprungliga rundbågade fönster- och 

dörröppningar behållits. 

 

Frigg 10 

Byggnaden inom Frigg 10 ritades av Uno Nygren 1978 för Länsförsäkringar och gavs 

fasader i rött tegel och mörkröd plåt. En påbyggnad, delvis i två våningar, utfördes 

2009. Den stora byggnaden är en renodlad kontorsbyggnad med en gemensam och 

genomgående entré från Nygatan och saknar renodlade butikslokaler i markplanet. Från 

källarlokalerna finns en uppgång på gården. 
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Mark och vegetation 

Kvarterets gård domineras idag av en barackliknande byggnad i två plan som avses 

rivas. Markytorna är hårdgjorda, saknar egentlig vegetation och disponeras för entréer, 

angöring och parkeringsplatser.  

FÖRÄNDRINGAR 

Nya byggnader   

 

 

Översikt med ny bebyggelse inom kv Frigg. Rådhusesplanaden och Rådhustorget t.h. 

Frigg 7 - På- och tillbyggnad  

Detaljplanen bekräftar den nuvarande användningen av den befintliga byggnaden, dvs 

handel, kontor och bostäder.  

 

Detaljplanen medger också en ny byggrätt för bostäder i form av påbyggnad av den 

befintliga byggnaden med två, från gatufasaderna indragna, bostadsvåningar, samt en 

tredje våning (se sektion nedan!). Den tredje våningen omfattar endast en mindre del av 

byggnaden och ska också utföras indragen från den underliggande våningen. Mot 

gården kan påbyggnaden huvudsakligen utföras i fasadliv. Totalt medges en byggnad i 

åtta våningar.  

 

Byggrätten medger också att bostäderna i våning 6-8 kan göras åtkomliga via nya hissar 

placerade utanför nuvarande gårdsfasad, men i anslutning till befintliga trapphus. Från 

marknivån kan en separat hiss/trapphus ge tillgänglighet till den övre gårdsnivån där 

också en mindre utbyggnad med bostadskomplement medges. 
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Frigg 7 - Sektion (ovan mark) genom det på- och tillbyggda Valandhuset.          Bild: Sweco AB 
   

De tillkommande lägenheterna kan förses med terrasser i gavlar och balkonger mot 

gården. Utformning av balkonger behandlas i gestaltningsprogrammet. 

 

Huvudprincipen för gestaltning av påbyggnaden ska vara att den samspelar med 

befintlig byggnad, men ändå uppvisar självständig karaktär. De material och kulörer 

som medges i gestaltningsprogrammet, skivor av fibercement respektive metall, 

förstärker den befintliga byggnadens karaktär med en tidsaktuell arkitektur. 

 

Utformningen av på- och tillbyggnaden ska utföras i enlighet med 

gestaltningsprogrammet där såväl gestaltning som materialfrågor behandlas. 

 

 

 
 
Vy längs Rådhusesplanaden mot det på- och tillbyggda Valandhuset.  Bild: Sweco AB 
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Vy från gården mot det på- och tillbyggda Valandhuset.                                       Bild: Sweco AB 
 

 

På gårdssidan medges en överbyggnad i en våning av den idag obebyggda markytan. 

Överbyggnaden bör i höjd utföras lika befintlig gård och därmed möjliggöra en utökad 

tillgänglig friyta. Om överenskommelse nås mellan fastighetsägarna kan överbyggnaden 

i markplanet medge genomfart. På det upphöjda gårdsbjälklaget medges 

bostadskomplement i form av mindre byggnader; på illustrationerna visas en utbyggnad 

med bl.a. tvättstugor. Därutöver medges även tillbyggnader för hissar.  

 

Frigg 8, 9, 10 och 12 - Nybyggnad på gård 

Inom ovanstående fastigheter, på gården och mot Götgatan, medger planen en byggrätt 

för en byggnadskropp uppdelad på tre sammanbyggda volymer. Ändamålen är 

CENTRUM (C: handel, kontor, restaurang, samlingslokaler mm) och BOSTÄDER (B). 

 

I de två nedre våningarna mot Götgatan medges endast verksamheter kopplade till 

ändamålet CENTRUM. Även för våning 3 medges CENTRUM även om detta 

våningsplan mot Götgatan medger bostadsändamål också. För våning 3 – 6 medges 

enbart bostadsändamål. I de inre volymerna medges centrum (C) för våning 1 (bv) – 3. 

På våning 2 och 3 medges även bostäder medan våningarna 4–10 uteslutande är avsedda 

för bostäder. Våning 2 ska utföras med en våningshöjd om minst 3,2 meter. På detta 

våningsplan får inte enkelsidiga lägenheter mot norr utföras. I det inre av de två 

bottenvåningarna kan bostadskomplement i form av garage, förråd, tvättstugor etc. 

prövas.  

 

Under mark medger planen garage, förråd, tekniska utrymmen etc.  

 

Detaljplanen medger att den inre volymen uppförs i nio hela och en indragen tionde 

våning. Den del som vetter mot Götgatan kan utföras i högst fem hela våningar och en 

indragen sjätte takvåning. För den återstående mellanliggande volymen medges fyra 

våningar. Taket ska här utgöras av planterad friyta med mycket god kvalitet. 
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Utformningen av de nya byggnaderna ska utföras i enlighet med 

gestaltningsprogrammet där såväl gestaltning som materialfrågor behandlas. De i 

stadsbilden mest synliga fasaderna, dvs de mot Götgatan och högdelen av gårdshusen, 

ska prioriteras.  
 
 

 
Vy mot de nya byggnaderna från Götgatan.                           Bild: Arkinova  

 

 

Stadsbild 

Av kulturmiljöskäl utgör påbyggnaden av Valandhuset en viktig stadsbildsfråga. 

Utformningen har behandlats i ett tidigt skede i riksintresseanalysen. Planen medger - 

och illustrationerna visar - en påbyggnad som är indragen från befintligt fasadliv och 

vars översta åttonde våning ska utföras ytterligare indragen. Illustrationen visar också 

att den översta våningen i princip inte är synlig från Rådhusesplanaden. Gestaltningen 

ska utföras enligt gestaltningsprogrammet där volymbehandling och materialverkan 

behandlas.  

 

Idag är Valandhusets högsta punkt de befintliga hisshusen. De nya hisshusen kommer 

fortsättningsvis att utgöra byggnadens högsta nivåer; de tillåts således överskrida den 

angivna högsta byggnadshöjden. Detta regleras i planbestämmelserna under rubriken 

Begränsningar av markens bebyggande.  
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Fasadelevation mot Götgatan.                   Bild: Arkinova 

                               

 

Byggnaden mot Götgatan, som sluter till det idag öppna kvarteret, är en viktig pusselbit 

i stadsbilden. Byggnaden anpassar sig i höjd till de närliggande byggnaderna och 

reduceras i höjdled med en indragen översta våning (se bild föregående sida!).    

 

En hög gårdsbyggnad medges då den inte bedöms utgöra någon iögonenfallande 

blickpunkt eller fondbyggnad i Umeå centrum. Studier i stadsmodellen visar att inom 

Centrala stan är synfälten mot denna byggnad i många fall blockerade av andra 

byggnader. Men studierna visar också att byggnaden blir synlig från vissa öppna platser 

i Umeå centrum, från obebyggda kvarter, från torgen och från Rådhusparkens nedre del. 

Det höga huset kommer också att synas från kringliggande högt belägna punkter, från 

sjukhus- och från Gamliaområdet och från lägen söder om Umeälven. Från t.ex. 

Varvsgatan på Teg kommer tiovåningshuset att utgöra en ny del av stadssiluetten väster 

om Rådhuset.   Möjligheten att uppföra en tio våningar hög gårdsbyggnad ställer krav 

på framför allt utformning av de översta, i stadsmiljön mest synliga våningarna. 

Utformningsfrågan behandlas utförligare i Gestaltningsprogrammet.  

 

 

Vy från Varvsgatan, Teg (Frigg orangefärgat). 
 

Friytor 

Gällande friytenorm för centrumfyrkanten är 1/6 av bostädernas bruttoarea (BTA). 

Eftersom möjlighet att skapa tillräckligt stor gemensam god friyta på marknivå saknas 

inom kvarteret, måste friyta med mycket god kvalitet tillgodoses i byggnadernas 

utformning. Detta kan ske genom att samtliga lägenheter ges full tillgänglighet till 

generösa och gemensamma gårdsbjälklag, terrasser och/eller gemensamma balkonger.  

 

För att uppfylla kraven på solighet måste de gemensamma friytorna anordnas i ett väl 

avvägt läge (se skuggstudier!). För att uppfylla kraven på barns upplevelser av årstider 

mm ska väsentliga delar av gården, bjälklaget/terrassen etc vara planteringsbar (se 

Gestaltningsprogrammet!). Bjälklaget ska således i dessa delar konstruktivt utföras för 

att klara påfyllnader för planteringar i form av gräsytor och buskar. 

 

Frigg 7 

Inom Frigg 7 innebär friytenormen att om byggrätten för bostäder nyttjas till fullo, ska 

en friyta om cirka 1100 m² (bef. bostäder = 4177 m2 BTA; påbyggnad: 2477 m2 BTA 

exkl. hissar; summa 6654 m2) anordnas. Det befintliga gårdsbjälklaget omfattar cirka 

1200 m2 och bedöms kunna anordnas som godtagbar friyta. Denna friyta ska utformas 

och planteras med särskild omsorg.  

 

Om den i planen medgivna nya gårdsöverbyggnaden utförs, utökas den tillgängliga 

friytan med nästan 500 m2 till 1700 m2 och därmed till fullt tillräcklig storlek för 

bostädernas friyta. På denna nybyggda del bör anläggande av gräsytor prioriteras. 
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Frigg 8–12 

För den totala nya byggrätten (bostäder fr.o.m. våning 2) för bostäder inom Frigg 8–12, 

5900 m2 BTA (ytor för bostadskomplement och parkeringar ej medräknade) erfordras 

minst 980 m2 friyta. Denna storlek på friyta kan bara åstadkommas om gårdsytor och en 

eller flera takterrasser anordnas. Gemensamma stora balkonger, särskilt för de boende i 

höghuset, kan utgöra ett soligt komplement. 

 

Den tänkta takterrassen på våning 5 kan omfatta knappt 300 m2 och en för bostäderna 

disponibel yta på en förhöjd gård kan bli cirka 700 m2. Sammantaget kan således ca 

1000 m2 friyta anordnas. Rätt utformade (se gestaltningsprogrammet!) bör dessa 

sammanlagda ytor kunna godtas som tillräckliga friytor. 

Planbestämmelser 

Planbestämmelserna reglerar byggrätternas användning till Centrum (C) och/eller 

Handel (H) i bottenvåningarna. I övrigt medges huvudsakligen bostäder (B), men också 

till viss del kontor (K).  Bestämmelserna reglerar också byggrättens avgränsning och 

volym, antal våningar och byggnadshöjd. Därutöver regleras även fasadutformning 

genom hänvisning till gestaltningsprogrammet, taklutning om maximalt 10 grader och 

att entréer ska finnas mot anslutande gator.  

 

Bestämmelserna reglerar också en begränsning av t ex balkongers utkragning och 

inglasning över gatumark, tillåtet buller från fläktar etc, placering av luftintag samt att 

vissa värdefulla byggnader ska hanteras med varsamhet.  

 

Byggrätten under mark inom Frigg 8–12 regleras på plankartan med ring-markering. På 

likartat sätt regleras befintlig och möjlig ny överbyggnad av mark inom planområdet. 

 

Friytorna regleras med bestämmelsen [n1]”Område där gemensam fri yta ska anordnas. 

Friytan ska minst omfatta 1/6 av bostädernas totala bruttoarea (m2 BTA) och utföras i 

enlighet med gestaltningsprogrammets avsnitt ”Utformning av den yttre miljön” samt 

planbeskrivningens avsnitt ”Friytor”. Syftet med denna bestämmelse är att säkerställa 

goda gemensamma friytor med hög kvalitet i enlighet med gestaltningsprogrammet. 

 

Riksintresset kulturmiljö 

Förändringen av den befintliga byggnaden inom Frigg 7 som detaljplanen medger, 

bedöms inte påverka riksintresset i någon avgörande betydelse och inte heller påtagligt 

skada det. Fastigheten Frigg 7 gränsar mot riksintressets värdekärna nr 11. Av de 

åtgärder som medges i planen är det påbyggnaden som mest berör värdekärnans 

gränser.   

 

Valandhusets förändring från fem till åtta våningar innebär en kraftig förändring av 

stadsbilden. Hushöjden kommer att överstiga de närliggande befintliga byggnadernas 

höjd inom kv Balder, Idun och Fabriken. Hushöjden kommer dock att bli ungefär 

densamma som en planerad byggnad inom kv Fabriken (se bild nedan!).  

 

Fasadelevation längs Rådhusesplanadens västra sida. 
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Påbyggnaden av Valandhuset blir synlig från Rådhusesplanaden och Rådhustorget. Från 

Renmarkstorget kommer sannolikt bara det högsta huset på gården att synas. Tilläggen 

blir således till viss del märkbara i närområdet, men framför allt i stadsbilden på långt 

håll.  

För att inte påbyggnaden ska reducera upplevelsen av kulturmiljön, reglerar planen även 

utformningen: former, material och kulörer ska samspela med befintlig byggnad och 

dess omgivning (se gestaltningsprogrammet!).  

Inga samband, siktlinjer eller kommunikationsstråk inom eller i anslutning till 

kulturmiljön påverkas och inte heller uppstår någon barriär. Läsbarheten av den 

riksintressanta närliggande kulturmiljön bedöms endast påverkas måttligt av 

detaljplanen. 

 

Framtida förändringar i anslutning till kvarteret 

En detaljplan inom det angränsande kvarteret Fabriken, med en likartad exploatering 

som i kv Frigg, har under 2016 vunnit laga kraft. Där medger detaljplanen nybyggnad 

av ett kontorshus längs esplanaden med byggnadshöjd 23,5 meter och även en relativt 

hög ny byggnad på gården med byggnadshöjd 27,5 meter (Fabriken 8–9). 

 

Inom Idun 1 har det f.d. stadsbibliotekets bottenvåning byggts om till ändamålet handel.  

 

Ombyggnad av Rådhusesplanaden längs kvarteret Frigg är projekterad och beräknas 

genomföras med ett utförande lika den första etappen närmare Rådhustorget. 

 

Ett planarbete om påbyggnader inom fastigheterna Audumbla 4 och Balder 8 har 

påbörjats. En ansökan om påbyggnad och förtätning av kv. Saga (Sagagallerian) har 

också inlämnats till Umeå kommun.  

 

Exploatering 

Detaljplanens byggrätter ovan mark medger drygt 11 000 m2 BTA tillkommande ytor 

inom kvarteret. Av detta härrör drygt 3000 m2 till Frigg 7 och cirka 8000 m2 till de 

övriga fastigheterna. Denna byggrätt ökar kvarterets exploatering ovan mark med ca 50 

%.  

Skuggstudie  

Med utgångspunkt i tillgängliga skisser har Detaljplanering genomfört en skuggstudie.  

Här nedan och på följande sidor redovisas några viktiga tidpunkter ur denna studie: 

vårdagjämning = höstdagjämning, dvs årets tidpunkter då dag och natt är lika långa, 

samt midsommar då solen står som högst. Studien har gjorts i kommunens digitala 

stadsmodell i vilken de tänkta nya byggnaderna arbetats in.  

I studien behandlas bara de väderstreck som är aktuella för varierad skuggning, helt 

norrvända fasader – och lägenheter – kan inte överhuvudtaget förväntas vara annat än 

skuggade året om.   

Även ägaren till fastigheten Frigg 7 har bidragit med en skuggstudie. Denna studie 

biläggs granskningshandlingarna. 
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Frigg 7 

Den upphöjda gården skapar goda förutsättningar för en solig friyta. Under hela 

sommarhalvårets förmiddagar ligger så gott som hela gården i skugga (från befintliga 

hus), men blir under dagtid, från 14-tiden, helt skuggfri. När detaljplanens byggrätt på 

gården nyttjats fullt ut, dvs när det höga huset byggts, kommer vid midsommartid 

ungefär halva gården att skuggas, huvudsakligen av det tänkta höghuset. Lägenheterna 

påverkas först vid 18-tiden av höghusets och befintliga byggnaders skugga, en skugga 

som vandrar över fasaden.  

Vid vår- och höstdagjämning bör gården kunna vara solig från 14-tiden fram till 16.30 

då ungefär halva gården skuggas. Skuggning av de befintliga lägenheterna börjar under 

den sena eftermiddagen, skuggor som huvudsakligen härrör från de befintliga 

byggnaderna, men även från det höga gårdshuset. Vid 19-tiden beräknas samtliga 

befintliga lägenheter befinna sig i skugga. 

Frigg 8-12 

Redan vid höstdagjämningen – och fortfarande vid vårdagjämningen - kommer två 

våningar av gårdshusen att ligga i skugga hela dagen. Gatuhuset mot Götgatan skuggas i 

fyra våningar fram till eftermiddagen. Vid 15-tiden ligger hela markområdet och även 

ungefär halva terrassen på våning 5 i skugga.  

Dagtid vid midsommar blir skuggorna kortare på både mark, terrass och i lägenheter, 

men dominerar kvällstid vid 18-tiden både mark, terrass och husfasader.   

Slutsatsen av studien är att gårdshusets två nedre våningar samt markområdet kommer 

att ligga i skugga hela vinterhalvåret och även stor del av angränsande månader. Även 

ett antal av våningarna högre upp kommer att skuggas under vinterhalvåret. En 

takterrass på våning 5 kommer sannolikt att vara skuggfri dagtid under den största delen 

av sommarhalvåret. För att undvika en alltför skuggig och icke godtagbar bostadsmiljö, 

lägenheter som inte kan få tillräcklig tillgång till direkt solljus, medger planen inte 

bostäder i våning 1-2. 
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    Skuggstudie. Förhållandena den 20 mars 09.00, 12.00 och 15.00.   
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           Skuggstudie. Situationen den 24 juni 09.00, 12.00, 15.00 och 18.00. 
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Tillgänglighet 

Tillgängligheten för rörelsehindrade avses anordnas med hissar i anslutning till de nya 

entréerna. Inom Frigg 7 ska terrassöverbyggnaden även utformas tillgänglig från 

markplanet.  

Geotekniska förhållanden 

Behovet av geoteknisk undersökning klarläggs i bygglovskedet. 

Fornlämningar 

Det inre av kvarteret inryms i det i översiktsplanen angivna fornlämningsområdet. 

Gator och trafik 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

Rådhusesplanaden är huvudsakligen utformad för gång- och cykeltrafikanter, men 

leverenser till butiker förekommer. Mot övriga gator finns trottoarer och mot Nygatan 

och Götgatan även separata cykelbanor. Rådhusesplanaden och Nygatan ingår i 

huvudvägnätet för cykelstråk. 

 

Nygatan och Götgatan är idag enkelriktade för fordon, Skolgatan i huvudsak avstängd 

för privatfordon.  

Kollektivtrafik 

Samtliga kollektivtrafikens stomlinjer, med undantag för de till/från Röbäck, trafikerar 

Skolgatan. Närmaste hållplatser finns vid Renmarkstorget och vid Vasaplan. 

Parkering, utfarter 

Inom centrumfyrkanten gäller att friköp ska användas för anställdas parkering. 

Anställdas parkering lokaliseras utanför eller i randen av centrumfyrkanten. En ny 

parkeringsnorm för Umeå har antagits 2018-03-26 där riktlinjer preciserats för att 

anpassa nya fastigheters och stadsdelars parkeringsbehov till morgondagens resvanor.  

 

Vid beräkning av bilparkering för bostäder ska:  

 säkerställas att fastighetens behov av parkeringsplatser kan tillgodoses inom 

egna fastigheten eller i gemensam anläggning.  

 utöver parkeringsplatser för boende ska även besöksparkering säkerställas.  

 behov av parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga beräknas 

och säkerställas 

 

Besökandes parkering kan friköpas eller tillhandahållas av fastighetsägaren om 

anläggningen omfattar minst 50 platser och lokaliseras i rekommenderade lägen. Ett 

grönt parkeringsköp kan erbjudas för att ge incitament för fastighetsägarna i 

centrumfyrkanten att bidra till hållbara resmönster till och från verksamheter i nya 

fastigheter. 

 

En parkeringsutredning har genomförts under maj 2018 och av den framgår att det finns 

86 förhyrda p-platser samt 14 p-platser med avgift. Därutöver finns 8 p-platser som är 
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förhyda med tidsbegränsat bygglov samt 21 avgiftsbelagda p-platser med tidsbegränsat 

bygglov. Totalt 129 parkeringsplatser varav 29 som är tidsbegränsade.  

 

Fordon 

Fordonsparkering för kontorsverksamhet ska anordnas om minst 10 platser per 1000 m2 

BTA. En av dessa platser ska avsättas för besökande. För handel gäller 22 platser per 

1000 m2 BTA och för restaurang 20 platser per 1000 m2 BTA. 

 

Antalet parkeringsplatser för bostäder beräknas i förhållande till lägenheternas storlek.  

 

Den nya på- och tillbyggnaden inom Frigg 7, 2477 m2 BTA, medger endast bostäder. 

Aktuella illustrationer visar 32 lägenheter, huvudsakligen 2 rok. Enligt gällande norm 

blir då det totala behovet för påbyggnaden 20 bilplatser inklusive besöksplatser. Enligt 

fastighetsägaren kan samtliga dessa platser tillgodoses i källarvåningens befintliga 

garage. 

 

Inom Frigg 8–12 kan, om byggrätten för bostäder utnyttjas fullt ut, drygt 50 lägenheter 

byggas vilket innebär att drygt 35 fordonsplatser för bostäder ska anordnas beroende på 

lägenhetsstorlek. En stor del av dessa platser kan sannolikt tillgodoses i garage under 

mark. 

 

Idag finns ett antal p-platser på fastigheternas gård, platser som huvudsakligen är 

upplåtna till befintliga och externa hyresgäster (se resultat av parkeringsutredningen 

ovan). Aktuella skisser över framtida disposition visar även fortsättningsvis ett antal p-

platser på gården och i byggnadernas bottenvåning. 

 

Ett antal platser ska anordnas genom s.k. friköp (FÖP 2011) samt Parkeringsnorm för 

Umeå kommun antagen av kommunfullmäktige 2018-03-26. Rekommenderade 

maximala gångavstånd för verksamhetsparkering är i normala fall 300 meter, inom 

centrala stan 600 meter. 

 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska anordnas inom 25 meters gångavstånd från 

huvudentréer i enlighet med Parkeringsnormen.  

 

Ut- och infart från/till fastigheterna kommer huvudsakligen att ske via Götgatan (i 

markplan) och Nygatan (direkt nedfart till garage inom Frigg 7). Mot Skolgatan kan den 

befintliga portiken inom Frigg 7 behållas för leveranser och passage.  

 

Cyklar 

För boende ska 2,5 cykelplatser/lägenhet (FÖP 2011) anordnas inom fastigheten 

(studentrum 1,5). Idag tillgängliga skisser visar 32 nya lägenheter inom Frigg 7, vilket 

innebär att 80 nya cykelplatser ska anordnas. Detta bör vara möjligt att åstadkomma på 

gården i marknivå. Inom de övriga fastigheterna ger 50 lägenheter ett behov av 125 

cykelplatser. Möjlighet till detta bör finnas i byggnadernas bottenvåning där förutom 

centrumändamål endast parkeringar och bostadskomplement medges. 

 

För kontor ska 13–20 cykelplatser/1000 m2 BTA (FÖP 2011) anordnas, i första hand 

inom respektive fastighet. Detaljplanen medger inte någon ny kontorsyta inom Frigg 7. 

Inom Frigg 8–12 medges upp till 3000 m2 BTA nya ytor för kontor, handel mm och 

behovet kan därför bli cirka 60 cykelplatser.  
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Störningar 

Buller från fordon 

Utförd trafikbullerberäkning (WSP 2016-01-22, reviderad 2016-12-08) visar att 

ljudnivån 55 dBAekv innehålls vid samtliga av de nya bostädernas fasader förutom för en 

tredje våning inom Frigg 7 mot Skolgatan. Eventuella lägenheter där måste utformas 

med genomgående lägenheter med minst hälften av bostadsrummen mot skyddad sida.  

 

För den största delen av fasaderna på gården når bullernivåerna inte 50 dBAekv.  

En sannolik orsak till att bostäderna inom Frigg 7 inte beräknas få alltför höga 

ljudnivåer är att våningarna redovisas indragna och därmed skärmade från de 

underliggande våningarna. Bostäderna på gården skärmas av de kringliggande befintliga 

byggnaderna. 

De befintliga lägenheterna med fasader mot hörnet Skolgatan/Rådhusesplanaden 

beräknas få ljudnivåer mellan 55 och 60 dBAekv. 

 

På bostadsvåningarna mot Skolgatan och mot en viss del av Rådhusesplanaden, samt 

även mot Götgatan, visar bullerberäkningen på maxljudnivåer som överstiger 70 dBA, 

till viss del även över 80 dBA. För att kompensera för denna höga nivå ska gemensam 

bullerskyddad uteplats/friyta åstadkommas, något som är fullt möjligt på de terrasser 

som redovisas i det inre av kvarteret.  

  

Där maximalnivån 70 dBA överskrids i bostadsfasad måste den byggtekniska 

dimensioneringen av nya fasader beaktas. 

 

Buller från fläktar etc. 

Kombinationen av omfattande ytor för centrumändamål och direkt angränsande 

bostäder kan innebära risk för störningar från olika typer av fläktar etc. Tekniska 

anordningar bör därför placeras i lägen som inte medför risk för oönskat ljud. 

Ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 45 dBA dag- och 

kvällstid eller 40 dBA nattetid. 

 

Luft 

På den del av Skolgatan som ansluter till planområdet överskrids idag, enligt 

kommunens beräkningar, den övre utvärderingströskeln för dygnsmedelvärde av 

kvävedioxid (NO2) i gatunivån. Årsmedelvärdet ligger klart under normen och 

utvärderingströsklarna. Umeå kommun har ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljö-

kvalitetsnormen för kvävedioxid, antaget 2007 och senast reviderat och fastställt 2015. 

Den viktigaste åtgärden i programmet som förbättrar luftkvaliteten är att kommunen 

handlar upp el-bussar till stomlinjerna i lokaltrafiken. För Skolgatan, som är bussgata 

längs kvarteret Frigg, kommer det att förbättra luftkvaliteten betydligt jämfört med nu. 

                                                                       
Genomförandet av planförslaget innebär ingen ökning av biltrafik på Skolgatan förbi 

kvarteret. Det ökar dock trafiken, främst på Götgatan, men eventuellt även på Skolgatan 

väster om kvarteret Frigg. Exploateringen bedöms medföra en mindre ökning av 

utsläppen av luftföroreningar i närområdet i förhållande till dagens situation.  

 



Sida 17 av 20 

 
Umeå kommun 
Postadress: 901 84 Umeå 
Besöksadress: Skolgatan 31A 
Telefon:  090-16 10 00 (växel) 
Webbplats: www.umea.se/kommun 

Detaljplan 
Telefon:  090-16 13 61 
Fax:     
Mejladress: detaljplanering@umea.se 
Webbplats: www.umea.se/detaljplanering 

 

Föreslagen detaljplan bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormen för kväve-

dioxid överskrids.  

 

Luftkvaliteten på gården bör inte försämras genom utsläpp från t.ex. parkeringsdäck och 

tilluft bör inte hämtas från Skolgatan. Till- och frånluftsaggregat bör därför placeras i 

nivå med byggnadernas tak. Detta regleras i planbestämmelserna under Utformning. 

 

Föroreningar  

Mark 

Inom Frigg 7 finns sedan lång tid tillbaka en kem-tvätt. Efter en s.k. MIFO1-

undersökning 2003 bedömdes den ha riskklass 4, dvs liten risk för människa och miljö. 

Dagens krav innebär dock att en ny inventering av riskerna för spridning av 

lösningsmedel till luft och grundvatten har gjorts. I denna utredning (Sweco 2016-09-

01), som bifogas granskningshandlingarna, konstateras att halterna av klorerade 

lösningsmedel i luft understiger gällande gränsvärden. För en komplett riskbedömning 

bör dock uppföljande provtagningar göras även under vinterhalvåret. 

Teknisk försörjning 

Va, el och opto 

Vatten- och spillvattenledningar finns liksom el- och optokablage i anslutande gator.  

Va-ledningarnas kapacitet bör utredas innan genomförandet. Utrymme för nätstation 

inom kvarteret kan bli aktuellt. 

Värme 

De befintliga byggnaderna är idag anslutna till fjärrvärme. 

 

Avfall 

För att undvika backningsrörelser över gång- och cykelbanan längs Götgatan medger 

planens utformning rundkörning för sopfordon inom kvarteret. Passagen genom flera 

fastigheter innebär att ett servitutsavtal kan bli aktuellt.  

  

Utrymmen och transportväg för avfallet ska utformas enligt VAKINs aktuella 

föreskrifter, f.n. NOA11. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 

Aktuella planer inom kvarteret ersätts till största delen av aktuell detaljplan.  Frigg 10 

omfattas delvis av äldre detaljplan där genomförandetiden utgått. 

Tomtindelningar upphävs genom antagandet av ny detaljplan. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden utgår vid årsskiftet närmast 5 år efter det att detaljplanen vunnit 

laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Aktuellt område omfattar endast kvartersmark och fastighetsägarna svarar för åtgärder 

inom området.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Syftet med planen är att möjliggöra tillkommande byggnationer på befintliga byggnader 

samt på gårdsplanen möjliggöra byggnation.  Inom det aktuella planområdet finns ett 

flertal fastigheter vilka ägs av ett antal privata fastighetsägare. 

Detaljplanen innebär möjligheter för byggnationer inom kvarteret för bostads-, kontor-, 

centrum- och handelsändamål. Detaljplanen innebär även att fastighetsbildning kan bli 

aktuell genom exempelvis fastighetsreglering och avstyckning.  Utformning av 

fastigheterna avgörs vid lantmäteriförrättning.  

För områden som nyttjas gemensamt (exempelvis utfart, parkering, cykelparkering, 

sophantering, terrasser/friytor, va) för flera fastigheter kan bildande av 

gemensamhetsanläggning bli aktuellt.  Förvaltningen av dessa bör ske via 

samfällighetsförening. Eventuellt kan gemensamma behov tillgodoses med servitut. I 

samband med fastighetsbildning kan även avregistrering av inaktuella servitut bli 

aktuellt.  

Ansökan om fastighetsbildning görs hos Lantmäterimyndigheten Umeå kommun och 

lämnas in av fastighetsägare. 

Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning 

Fastighet Konsekvenser 
Frigg 7 Gemensamhetsanläggning kan exempelvis bildas för den gemensamma 

innergårdsytan.  Fastigheten kan delvis komma att belastas och ha del i 
framtida gemensamhetsanläggning/-ar.  
 

Nya rättigheter kan komma att behöva upplåtas i fastigheten för 
tillkommande eller befintliga ledningar, utfarter etc. 
 

Frigg 8 Gemensamhetsanläggning kan exempelvis bildas för den gemensamma 
innergårdsytan.  Fastigheten kan delvis komma att belastas och ha del i 
framtida gemensamhetsanläggning/-ar. 
 

Fastigheten kan komma att ombildas genom 
fastighetsreglering/avstyckning i lantmäteriförrättning. 
 

Nya rättigheter kan komma att behöva upplåtas i fastigheten för 
tillkommande eller befintliga ledningar, utfarter etc. 
 

Frigg 9 Gemensamhetsanläggning kan exempelvis bildas för den gemensamma 
innergårdsytan.  Fastigheten kan delvis komma att belastas och ha del i 
framtida gemensamhetsanläggning/-ar. 
 

Fastigheten kan komma att ombildas genom 
fastighetsreglering/avstyckning i lantmäteriförrättning. 
 

Nya rättigheter kan komma att behöva upplåtas i fastigheten för 
tillkommande eller befintliga ledningar, utfarter etc. 
 

Frigg 10 Endast del av fastigheten omfattas av aktuell detaljplan. 
  
Gemensamhetsanläggning kan exempelvis bildas för den gemensamma 
innergårdsytan.  Fastigheten kan delvis komma att belastas och ha del i 
framtida gemensamhetsanläggning/-ar. 
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Fastigheten kan komma att ombildas genom 
fastighetsreglering/avstyckning i lantmäteriförrättning. 
 
Nya rättigheter kan komma att behöva upplåtas i fastigheten för 
tillkommande eller befintliga ledningar, utfarter etc. 
 

Frigg 12 Gemensamhetsanläggning kan exempelvis bildas för den gemensamma 
innergårdsytan.  Fastigheten kan delvis komma att belastas och ha de i 
framtida gemensamhetsanläggning. 
 
Fastigheten kan komma att ombildas genom 
fastighetsreglering/avstyckning i lantmäteriförrättning. 
 
Nya rättigheter kan komma att behöva upplåtas i fastigheten för 
tillkommande eller befintliga ledningar, utfarter etc. 
 

Nya/äldre 
rättigheter 

Befintliga rättigheter kan komma att avregistreras. Avtalsservitut 
avregistreras av rättighetshavarna hos fastighetsinskrivningen. 
Officialrättigheter upphävs via en lantmäteriförrättning. 
 

Nya gemensamhetsanläggningar kan komma att bildas för tex 
gemensamma gårdsytan. Andra ändamål kan t.ex. vara för parkering, 
sopstation, infart/utfart mm. 
 
Nya rättigheter kan komma att behöva upplåtas i fastigheterna för 
tillkommande eller befintliga ledningar, utfarter etc. 

Planekonomiska frågor 

Planavtal har tecknats med samtliga fastighetsägare vilka svarar för alla planläggnings- 

och exploateringskostnader. 

 

Då byggrätterna för samtliga fastigheter utvidgas, bedöms värdet på dessa öka. 

 

För mark som upplåtes till gemensamhetsanläggning kan ersättning utgå enligt reglerna 

i anläggningslagen. 

MEDVERKANDE  

Planhandlingarna har framtagits i samarbete med representanter för samtliga 

fastighetsägare. Ansvariga för illustrationer framgår av respektive bildtext, om inte är de 

framtagna av Maria Norstedt, Detaljplan, samt Andreas Krantz, Kommunala 

Lantmäterienheten. Sandra Thomée, Detaljplan, har ritat plankartan. Tomas Strömberg 

har ansvarat för revideringen av detaljplanen från och med den förnyade granskningen. 

 

Mattias Lönn, Kommunala Lantmäterienheten, har ansvarat för genomförandefrågorna. 

Per Hänström och Anna Pallin, Miljö och hälsoskydd, samt Lina Samuelsson, Gator och 

Parker, har också deltagit i processen.  

 

Detaljplan, Umeå kommun  

September 2018 

 

 

 

Patrik Forsberg Tomas Strömberg 
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INLEDNING 

Gestaltningsprogrammets syfte är främst att ange en bestämd kvalitetsnivå och att 

förtydliga detaljplanehandlingarna med konkreta beskrivningar av byggnads- och 

gårdsgestaltningen. Programmet, som är en del av detaljplanen, beskriver den nya 

byggnaden, byggnadens förhållande till befintliga byggnader inom och utanför 

kvarteret samt påverkan på stadsbild och gaturum. Programmet beskriver också 

behandlingen av gården och fastighetens avgränsning. 

Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för kommunen och byggherren gemensamt 

underlag för fortsatt gestaltningsarbete, vid projektering och i hantering av bygglov. 

För att genomförandeprocessen ska underlättas beskrivs bärande gestaltningsidéer 

och medel för att uppnå dessa. 

 

Programmet som helhet är en beskrivning av kommunens och fastighetsägarens 

gemensamma ambitionsnivå. Generella och specifika riktlinjer redovisas för fortsatt 

gestaltningsarbete. Bygglovshandlingar ska utformas i linje med intentionerna i 

programmet. 

 

Programmet är upprättat som en del av detaljplanens samrådshandlingar. Programmet 

har stöd i översiktsplanen Fördjupning för de centrala stadsdelarna: ”Ny bebyggelse i 

och i anslutning till riksintressets värdekärnor föregås av särskilda gestaltningsprogram 

och ges en placering och utformning som samspelar med och inte reducerar befintliga 

byggnaders värden. I dessa lägen gäller högre krav än normalt på arkitektonisk och 

konstnärlig kvalitet” (sid 37). 

 
Gestaltningsprogrammet begränsas till de nya byggrätterna, dvs påbyggnaden av 

Valandhuset och de nya byggnaderna på gården och mot Götgatan. 

BYGGNADERNAS UTFORMNING 

I den känsliga kulturmiljön ställs höga krav på byggnadernas arkitektoniska kvalitet. 

Kraven innebär att fasaderna ska utformas med stor omsorg och med gedigna 

material. Arkitektonisk kvalitet innebär också att byggnaderna ska ges en elegant 

utformning, av såväl fasadytor som detaljer. 

Byggnadernas placering 

En del av bebyggelsemönstret i kvarteren i centrum, är placeringen av 

byggnadskropparna i fastighetsgräns mot gatorna. För att överensstämma med detta 

mönster ska därför den nu aktuella byggnaden mot Götgatan placeras i liv med de 

angränsande byggnaderna inom fastigheten. 

Byggnadernas volym 

Av stadsbilds- och kulturmiljöskäl ska de nya byggnaderna i volym och höjd anpassa sig 

till angränsande byggnader inom kvarteret. Byggnadernas höjd ska uppfattas som 
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naturliga i sitt sammanhang och i möjligaste mån inte utgöra ett spektakulärt inslag 

från strategiska platser i staden, från t ex Rådhustorget och Renmarkstorget. 

 

Byggnaderna ska från angränsande gator inte uppfattas alltför höga. Av bl.a. det skälet 

ska de översta våningarna utföras indragna och förses med flacka tak. De indragna 

våningarna medför också mindre skuggning av både gatu- och gårdsmiljöer. Tekniska 

utrymmen etc får, med undantag av hissar inom Frigg 7, inte överskrida den takvinkel 

och de byggnadshöjder som framgår av planbestämmelserna.  

 

Inom Frigg 7 kommer en överbyggnad av den idag obebyggda delen av gården att 

ansluta till befintliga byggnader, men sannolikt även mot tillkommande byggnad inom 

Frigg 8-12.  

 

De utåt mest synliga delarna av medgivna exploateringar är påbyggnaden av 

Valandhuset, en ny byggnad mot Götgatan och högdelen av gårdshuset. Utformningen 

av dessa fasader är av särskild betydelse för stadsbilden.  
                         

Byggnadernas arkitektur 

Förutom placering och volym är de nya byggnadernas övriga estetiska uttryck av stor 

betydelse för den framtida upplevelsen av stadsmiljön och den angränsande 

kulturmiljön. Det är därför viktigt att de nya byggnaderna ges ett stadsmässigt och 

värdigt intryck.  

 Material och kulörer 

Fasadmaterialen ska vara vackra, gedigna och beständiga över tiden. För att motverka 

oroliga fasader ska antalet material och kulörer begränsas.  

Frigg 7 - Valandhuset 

Påbyggnaden av det s.k. Valandhuset ska delas upp i volymer likt den befintliga 

byggnaden där enbart valen av lätta respektive tunga material ger effekt. De befintliga 

lägre våningarna har en horisontalitet, medan bostadsvåningarna ger en vertikal 

verkan. Gestaltningsidén med påbyggnaden är att förstärka de vertikala riktningarna. 

Principen ska vara att matt yta placeras över befintlig matt yta, reflekterande yta 

placeras ovanför befintlig blank yta.  

För att detta ska vara möjligt ska på- och tillbyggnadens fasader kläs med material som 

kan associeras till den befintliga byggnaden: matt fibercement bör kunna ta upp den 

befintliga idag mörka, grågröna och matta kopparen; det glaserade, blanka och 

ockrafärgade teglet kan få en slags vertikal förlängning i diskret reflekterande 

metallytor. Dessa högt belägna metallytor bör i solljus kunna uppfattas ha en varm ton. 
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Vy från Rådhusesplanaden.  

Fibercementskivorna ska placeras i vertikal riktning och ges grå(grön) kulör. Metallen, 

som kan vara ytbehandlad koppar, PVD-färgat rostfritt stål eller färgaluminium, ska ges 

horisontell riktning associerande till de befintliga murade fasadytorna.  

Gårdssidans fasader ska behandlas på ett likartat sätt. Här kommer dock skivmaterialet 

att nyttjas till att förstärka den vertikalitet som befintliga och nya balkonger utgör. 

Metallen ska som i övriga fasader kopplas till tegelytorna, men också i kombination 

med glas klä in de nya ”hisstornen”.  

 

 

Exempel på färgaluminium samt färgat rostfritt stål och ytbehandlad koppar.   



4 
 

 

Gårdssidans på- och tillbyggnad   

Fönster- och dörrkarmar etc ska utföras med ytskikt av lackerad aluminium i kulör lika 

fibercementskivorna. 

För att renodla materialanvändningen ska balkonger och eventuella terrasser utföras 

med räcken av glas utan stolpar eller överliggare.  

På gårdssidan ges även möjlighet till en låg utbyggnad med bostadskomplement. 

 

Exempel på balkongräcken. 
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Frigg 8-12 

Byggnad mot Götgatan 

De utåt stadskärnan mest synliga delarna av gatuhusets fasader ska till största delen, 

mot Götgatan och i gavlar, kläs med metalliskt material av hög kvalitet, klinker eller 

puts. Med metalliskt material avses här galvaniserad plåt, zinkplåt eller annat likvärdigt 

material av jämförbar kvalitet. Sockelvåningen och våning 1 tr kan utföras i material 

avvikande från övriga fasader.  

     

Exempel på fasadmaterial. 

I syfte att skapa en intresseväckande fasad ska fasaden mot Götgatan delvis utföras 

veckad där balkongerna ingår i det plastiska mönstret.  

Bottenvåning och våning 1 tr 

Bottenvåningen mot Götgatan är primärt avsedd för butiker och fasaderna ska i så stor 

utsträckning som möjligt utgöras av uppglasningar. Våningen 1 tr kan innehålla kontor, 

restaurang eller annan liknande verksamhet och bör också domineras av uppglasade 

ytor.  

Mot Götgatan ska minst en entré finnas. 

Eventuellt skärmtak längs butiksfasaden mot Götgatan ska utföras lätt och gärna 

genomsiktligt. Med hänsyn till bl.a. snöröjningsfordon får de inte placeras lägre än 3,5 

meter över marken.  

Utformning av de nedre våningarna, med stora glasade ytor, måste beakta behovet av 

verksamheternas skyltning.  

Dörrar och portar bör kulörmässigt integreras i byggnaden och utföras i kulör så nära 

fasadmaterialens kulör som möjligt.  

Om utvändig solavskärmning blir aktuell bör detta utföras med utvändiga jalusier i mot 

fasaden väl avvägd kulör.  
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Vy från Götgatan.    

Bostadsvåningarna 3-5   

Indragna fasader vid balkonger ska kläs med homogent trä t.ex. lärk. 

Fönsteromfattningar ska utföras lika fasadmaterial alternativt i aluminium eller trä.  

Balkonger mot Götgatan ska av stadsbildsskäl utföras helt indragna. Innebörden är att 

de inte frihängande ska kraga ut över fasadliv eller gatumark. Räcken till balkonger och 

terrasser ska utföras genomsiktliga i t.ex. glas, lackerat stål eller lackerad aluminium.  

Det flacka taket, maximalt 10 graders lutning, kan täckas av dubbelfalsad bandtäckt 

plåt, sömsvetsad rostfri plåt, papp, gummiduk eller sedum. Synliga detaljer av tak ska 

kläs in med material som överensstämmer med takmaterialet eller som återkommer i 

byggnadens yttre.  

Genomföringar av tak eller väggar av t ex ventilationsdon ska också utföras i material 

och kulör väl anpassat till övriga material. 

Bostadsvåningen 6 ska utföras indragen minst två meter från underliggande fasadliv 

och kan förses med kringliggande terrasser. Fasaden kan bekläs lika övriga fasader eller 

med alternativt plåtmaterial. Räcken ska utföras genomsiktliga lika balkongräcken.  

Byggnader på gård 

Gårdsbyggnaderna kan utföras likvärdigt byggnaden mot Götgatan, men kan också 

delvis ges ett enklare utförande. Den i stadsmiljön mest synliga delen, de övre 

våningarna av den höga byggnaden, ska dock utformas med hög ambition och god 

arkitektur. Utformning och material ska anpassas till övrig stadsbild, vilket bör 

innebära att den signalverkan som en hög byggnad kan ge nedtonas genom t.ex. 

diskret och enhetlig färgsättning. Fasadmaterial bör inte heller vara reflekterande, 

målade ytor matta. Materialen och kulörerna bör också avvika från närliggande höga 

byggnaders kulör och utformning. 
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UTFORMNING YTTRE MILJÖ 

Friytor 

För bostäderna ska gemensam friyta med storlek enligt planbeskrivningen anordnas, 

minst 1/6 av bostädernas bruttoarea (BTA). Inom Frigg 7 kan godtagbar friyta anläggas 

på befintligt och nytt gårdsbjälklag. Inom de övriga fastigheterna kan godtagbar friyta 

endast åstadkommas genom en kombination av tak- och gårdsterrasser. För att nå 

tillräckligt stor och kvalitativ friyta inom dessa fastigheter ska också från det höga 

husets trapphusplan gemensamt tillgängliga balkonger om minst 15 m2/balkong 

anordnas.  

 

Frigg 7, illustration friyta våning 2.  

 

 

De ytor inom fastigheterna som ska utgöra friyta för bostäder ska planteras med gräs, 

buskar och träd. Planterbarheten på gårds- och terrassbjälklag beror på bjälklagens 

tekniska utförande. För gräs och låga perenner behövs minst 15 cm jordmaterial. För 

att större permanenta och livskraftiga växter, små träd och höga buskar, ska kunna 

planteras måste ordentlig lokal markuppfyllnad ske, sannolikt minst 60 cm.  

Vegetationen bör till viss del fungera som rumsavskiljande element, mot eventuella 

helprivata ytor (balkonger och eventuella uteplatser) och mot eventuellt icke-

planterade gårdsytor.  

Förutom planteringar ska friytan också förses med lämplig lekutrustning placerad i ett 

soligt läge.  
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För vila och samvaro ska sittplatser, bänkar och bord finnas. Rumsbildande element 

kan bidra till att friytan upplevs positivt. Belysning i form av markpollare och 

stolparmaturer möjliggör ett nyttjande även under mörka årstider.  

Samtliga boende ska ges tillgänglighet till avsedda friytor. Tillgänglighet till respektive 

fastighets friyta ska även anordnas för boende i befintliga byggnader inom fastigheten.

 

Frigg 8-12, illustration friyta våning 5.  

 

 
 

              Frigg 8-12, illustration friyta våning 2.  
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MEDVERKANDE 

Programmet har framtagits av undertecknade i samarbete med representanter för 

fastighetsägarna. Illustrationerna vad gäller Frigg 7 är gjorda av Sweco AB, 

illustrationerna för övriga fastigheter har gjorts av Arkinova. 
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31 augusti 2015/pf, rev. 7 oktober 2015/pf  

Detaljplan för fastigheterna FRIGG 7 – 12 inom Centrum, 
Umeå kommun    Dnr BN-2013/00312 

 

RIKSINTRESSEANALYS – bedömning av detaljplanens påverkan 
på riksintresset  

 
Planens syfte 
Preliminärt syfte med planen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för 
påbyggnad av den befintliga byggnaden inom Frigg 7 (Valandhuset) med bostäder samt på 
gården inom övriga fastigheter nybyggnad av bostäder, kontor och butiker samt parkering 
under mark. 
 
Syftet är också att beakta värdekärnan Rådhusesplanaden och en god stadsbild samt 
säkerställa riksintressets övriga kulturmiljövärden.  
 

Behovsbedömning 

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför inte behöva 
genomföras.  
 
Planen medför risk för påverkan av område av riksintresse för kulturmiljövården. 
Länsstyrelsen har förordat en riksintresseanalys framför en kulturmiljöstudie.  

 

Bakgrund  
Byggnadsnämnden har den 20 mars 2013 genom planbesked beslutat att inleda 
planläggning av Frigg 7. Den 19 juni 2013 har byggnadsnämnden genom planbesked 
beslutat att inleda planläggning av Frigg 8, 9, 10 och 12. Ärendena har därefter slagits ihop 
till en detaljplan som kommer att handläggas med s.k. normalt planförfarande. 
 
Planområdet är beläget i centrala Umeå och omfattar hela kvarteret Frigg. Kvarteret 
avgränsas av Skolgatan, Götgatan, Rådhusesplanaden och Nygatan. Hela kvarteret Frigg är i 
enskild ägo med fyra olika fastighetsägare.  
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Kvarterets läge i Umeå 

 
 

Sammanfattning 

Detaljplanens genomförande bedöms endast medföra en viss inverkan på riksintresset. 
Denna inverkan behandlas i tillämpliga delar i planbeskrivningen och i 
gestaltningsprogrammet och planen behöver därför inte bli föremål för en fördjupad 
kulturmiljöstudie.  
 

Analys 

A. Planområdet och riksintressets kärnområden. Motiv till vald avgränsning: 
Planområdet ligger i direkt anslutning till angivna särskilda värdekärnor för riksintresset. 
Den planerade exploateringen kan komma att påverka upplevelsen längs 
Rådhusesplanaden och på Rådhustorget. 

 

Karta ur ”Riksintresset Centrala Umeå och fd regementet I20 - En kulturmiljö av riksintresse”  (Länsstyrelsen, Meddelande nr 8, 

2009). Blå ring markerar valt utsnitt som anses påverkas; gul markering visar läge för aktuell plan. 
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B. Kortfattad beskrivning av aktuella kärnområden och byggnadsminnen:  
 
Riksintresset AC 10: 

 
- Rådhustorget och Rådhusesplanaden samt vissa närliggande byggnader, Fabriken 7 

(Gamla posten) och Rind 11 (VK-huset), utgör en särskild värdekärna i riksintresset AC 
10. Även Balder 3 (Edgrenska huset), Balder 6, Rådhuset och järnvägsstationen ingår i 
värdekärnan. 

- Rådhusesplanaden och Rådhustorget anges som kommunikationsstråk som är särskilt 
representativa för riksintresset 

Fördjupning för de centrala stadsdelarna: 

- Rådhuset och järnvägsstationen är byggnadsminnen. 
- Inom kvarteret Frigg är tre byggnader, Frigg 7 (Valandhuset), Frigg 9 och Frigg 12, 

klassade som Värdefull enstaka byggnad.  
- Utöver de ovan nämnda är även följande byggnader längs Rådhusesplanaden utpekade 

som Värdefull enstaka byggnad: Kraften 3, 9 och 11, Fabriken 7, Idun 1, Rind 11 samt 
Minnet 17 och 19. 

- Renmarkstorget anges som värdefullt stadsparti/stråk. 
 

C. Struktur 

    

Kvarterets läge med omgivningar och kulturhistoriskt viktiga miljöer.  Orange kryss markerar kvarteret = planområdet. 

(Ur ÖP - Fördjupning för de centrala stadsdelarna). 

 

D. Riksintressets betydelse för tillkommande bebyggelse 
Rådhusesplanaden anlades efter stadsbranden 1888 och fick den utformning som 
rekommenderades i byggnadsstadgan för Sveriges städer från 1874. Utformningen hade 
både ett gestaltnings- och ett brandskyddande syfte och skulle dessutom binda samman 
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rådhuset med järnvägsstationen. När besökare anlände till järnvägsstationen var det 
meningen att de skulle ha fri sikt fram till det imponerande rådhuset.  
 
Rådhusesplanaden utgör stadens paradstråk. Den äldsta bebyggelsen längs esplanaden, 
rådhuset, är tillkommet 1890, järnvägsstationen 1895-96 och det finns byggnader längs 
esplanaden från de flesta decennier därefter. Längs esplanaden har byggnader gestaltats 
med omsorg och ofta getts en representativ och monumental gestaltning. Även 
Järnvägstorgets utformning, en halvcirkelformad stjärnplats med strålgator åt olika håll, 
bidrar till att esplanaden får denna karaktär.  
 
Vad gäller gestaltningen av byggnaderna längs esplanaden har dessa, med undantag för 
byggnader inom kvarteret Forsete, utformats både gestaltningsmässigt och materialmässigt 
så att de signalerar gedigenhet och tyngd. Vad gäller skalan varierar antalet våningar, 
undantaget bebyggelsen inom kvarteret Forsete, mellan tre och sex våningar. Bebyggelsen 
längs den östra sidan är mer enhetlig vad gäller skalan, här varierar den mellan fem och sex 
våningar. Längs den västra sidan av esplanaden återfinns de flesta av de äldsta 
byggnaderna, som också är de lägsta.  
 
Ett fåtal byggnader omfattas mer direkt av riksintresset för Rådhusesplanaden, då dessa 
ingår i kärnområdet. Dessa byggnader är järnvägsstationen, gamla posten (Fabriken 7), VK-
huset (Rind 11), Edgrenska huset (Balder 3) och rådhuset.  
 
Viktiga faktorer för utformning av tillkommande bebyggelse är: 

o Esplanadens funktion: representativt och pampigt flanörstråk med utåtriktad och 
livgivande verksamhet i bottenplan. 

o Den rådande skalan längs esplanaden (bortse från kvarteret Forsete). 
o En relativt jämnhög bebyggelse 
o En markerad och jämnhög takfotslinje 
o Gedigna material, byggnader med tyngd och värdighet.  

 
 
E. Illustrationer - idag 
 

        

Vy längs Götgatan                             Det inre av kvarteret. Vy från Götgatan.                                        
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 Vy från Rådhustorget         Vy längs Nygatan 

                                

F. Planens inverkan på riksintresset 
 
Relevans markeras ●, inverkan/påverkan markeras X 
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Kommentar 

Samtliga faktorer ska 
kommenteras.   

 

 

Vad försvinner eller tillkommer? 
 

1. Hur påverkas enskilda objekt 

och strukturer som har betydelse 

för läsbarheten av riksintresset? 

 

  

● 

 X   Påbyggnaden av Valandhuset och 

en ny byggnad mot Götgatan 

inordnar sig i rådande 

kvartersmönster med långsidor 

mot anslutande gator.  

De höga gårdsbyggnaderna bryter 

det traditionella 

bebyggelsemönstret, men 

påverkar strukturen obetydligt.  

 

Är påverkan visuell eller funktionell? 
      

2. Hur avviker nytillskottet från 

skalan i omgivande miljö?  
●   X  Den illustrerade påbyggnaden av 

Valandhuset innebär ett totalt åtta 

våningar högt hus. Denna 

hushöjd överstiger de närliggande 

befintliga byggnadernas totala 

höjd: inom kv Balder, kv Idun 

och kv Fabriken. Hushöjden 

kommer dock att bli ungefär 

densamma som den planerade 

nya byggnaden inom kv Fabriken 

(se illustration!). 

Våningsantalet är större än i 
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någon av de befintliga 

byggnaderna längs esplanaden. 

Den faktiska hushöjden kommer 

sannolikt också att överstiga den 

totala höjden på den nya 

byggnaden inom kv. Fabriken 

och de befintliga husen vid 

Järnvägstorget (kv Kraften). Men 

det stora antalet bostadsvåningar 

(lägre våningshöjder än kontor) 

och läget vid esplanadens 

lågpunkt innebär att byggnaden 

inte blir den högsta. 

En nybyggnad av upp till nio 

våningar höga hus på kvarterets 

gård avviker kraftigt mot 

befintlig bebyggelses höjd. 

Förtätning genom höga 

byggnader på gården kan också 

ses som en avvikelse mot 

traditionellt bebyggelsemönster, 

dvs låga gårdshus.  

Närliggande undantag finns inom 

kv Embla med en nyligen 

uppförd sjuvåningsbyggnad och 

även inom kv Forsete. 

Inom kv Forsete pågår byggen 

upp till 24,5 meter bygghöjd över 

mark (cirka sju våningar) 

(höghuset ej medräknat). 

 

3. Hur inverkar former eller 

karaktärsdrag på upplevelsen 

och förståelsen av den 

kulturhistoriska utvecklingen i 

miljön?  

●   X  En påbyggnad av Valandhuset 

och en ny byggnad mot Götgatan 

kan med god arkitektonisk 

utformning bli en ny avläsbar 

årsring som inte förringar den 

befintliga bebyggelsen.   

Exploateringen i det inre av 

kvarteret kommer inte att vara 

synlig från Rådhusesplanaden. 

Från Skolgatan, Nygatan och från 

den mer öppna delen av kvarteret 

vid Götgatan kommer 

”gårdshusen” däremot delvis bli 

synliga. 

Den övre delen av den högsta 

gårdsbyggnaden kommer att vara 

synlig från delar av 

Renmarkstorget, men inte från 

Rådhustorget.  

4 Hur påverkas siktstråk, 

sammanhang eller rumsligheter 

upplevelsen och förståelsen av 

riksintresset betraktat inifrån?  

●  X   En påbyggnad av Valandhuset 

berör inte särskilt riksintresset 

inifrån.  

En ny byggnad mot Götgatan 
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förstärker gårdsrummet.   

Gårdsbyggnaderna ansluter inte 

till någon av de befintliga 

byggnaderna. Befintliga 

blåprickade byggnader påverkas 

således inte. 

 

5 Hur påverkas siktstråk, 

sammanhang eller rumsligheter 

upplevelsen och förståelsen av 

riksintresset betraktat utifrån? 

● X1  X  Påbyggnaden av Valandhuset blir 

synlig från Rådhusesplanaden 

och Rådhustorget, men inte från 

Renmarkstorget. Den visuella 

upplevelsen påverkas. 

En nio våningar hög byggnad på 

gården blir till mindre del synlig 

från Renmarkstorget.  

En ny byggnad mot Götgatan 

förstärker och förbättrar gatans 

rumslighet (X1). 

 

6. Hur påverkas rörelsestråk, 

kommunikationsleder eller 

andra funktioner möjligheten att 

bruka, förvalta och röra sig 

inom riksintressemiljön? 

●  X   Ett stort antal nya lägenheter 

medför ökad rörlighet av 

människor inom och i anslutning 

till kvarteret. Inom kvarteret 

reduceras den fria ytan. 

En god utformning av en ny 

byggnad mot Götgatan kan göra 

miljön mer inbjudande och 

estetiskt tilltalande än idag och 

kan påverka rörelsestråk och -

mönster positivt.  

Många nya bostäder medför ökad 

trafik på Götgatan och Nygatan. 

 

 

7. Hur inverkar planen på 

riksintresset vad gäller 

fragmentering och uppkomst 

eller försvinnande av barriärer?  

 

●   X  Ingen barriär skapas eller 

försvinner. 

Riksintresset påverkas måttligt då 

exploateringen håller sig inom 

befintlig kvarters- och 

bebyggelsestruktur.  

 

Inverkan på sikt  JA  NEJ  Vid ”ja” ska svaret kommenteras 

8. Är det troligt att åtgärden kan 

komma att följas av andra 

åtgärder, vilka i sig kan medföra 

konsekvenser? 

   X  Sannolikheten för ytterligare 

exploateringar i närtid bedöms 

som liten. 
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G. Summering av analysresultat   

 

Resultat: Detaljplanen anses inte innebära påtaglig skada på riksintresset. En fördjupad 

kulturmiljöanalys krävs inte.  

Motivering: Tabellen visar att detaljplanens inverkan på riksintresset i huvudsak är måttlig. 

Den nya bebyggelsens skala och utformning bedöms ge den måttliga påverkan. 

 

H. Planillustrationer  

                Se bildbilaga! 
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SAMMANFATTNING 
I detta PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid Kv. Frigg, i centrala Umeå. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad, 55 dBA, innehålls vid samtliga fasader 
på den nya tänkta bebyggelsen i Kv. Frigg förutom för ett eventuellt trevåningshus 
mot Skolgatan. Lägenheter i trevåningshuset behöver enligt Trafikbullerförordningen 
utformas med genomgående lägenheter med hälften av bostadsrummen mot skyd-
dad sida. 

Riktvärde för maximal ljudnivå vid uteplats, 70 dBA, innehålls överallt på de tänkta 
uteplatserna inne på innergården av Kv. Frigg. 

I denna reviderade version inkluderas även en möjlig tredje våning mot Skolgatan 
och Nygatan inom Frigg 7. 

  



 
 

 
 

Uppdragsnr: 10226018 Bullerutredning, Kv Frigg  

Daterad: 2016-01-22  

 
Reviderad: 2016-12-08  

Handläggare: Fanny Wikman   

 4 (19) 
 

h
tt

p
:/

/a
m

s
.s

e
.w

s
p

g
ro

u
p

.c
o
m

/p
ro

je
c
ts

/1
0

2
2

6
0

1
8

/D
o

c
u

m
e

n
t/
3

_
D

o
k
u
m

e
n

t/
R

e
v
id

e
ri

n
g

 

0
5

1
2

1
6

/S
E

A
H

_
E

D
IT

/1
0

2
2

6
0

1
8

_
B

u
lle

ru
tr

e
d
n

in
g

_
K

v
_

F
ri

g
g
_

re
v
_
1

6
1

2
0
8

.d
o

c
x
 

M
a

ll:
 R

a
p

p
o
rt

 A
d

v
a

n
c
e

d
 2

0
1

0
.d

o
t 

v
e

r 
1

.0
 

 

INNEHÅLL 

SAMMANFATTNING 3 

INLEDNING 5 

BEDÖMNINGSGRUNDER 6 

METOD 9 

UNDERLAG 12 

RESULTAT 16 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 18 

BILAGOR 19 

 

 

  



 
 

 
 

Uppdragsnr: 10226018 Bullerutredning, Kv Frigg  

Daterad: 2016-01-22  

 
Reviderad: 2016-12-08  

Handläggare: Fanny Wikman   

 5 (19) 
 

h
tt

p
:/

/a
m

s
.s

e
.w

s
p

g
ro

u
p

.c
o
m

/p
ro

je
c
ts

/1
0

2
2

6
0

1
8

/D
o

c
u

m
e

n
t/
3

_
D

o
k
u
m

e
n

t/
R

e
v
id

e
ri

n
g

 

0
5

1
2

1
6

/S
E

A
H

_
E

D
IT

/1
0

2
2

6
0

1
8

_
B

u
lle

ru
tr

e
d
n

in
g

_
K

v
_

F
ri

g
g
_

re
v
_
1

6
1

2
0
8

.d
o

c
x
 

M
a

ll:
 R

a
p

p
o
rt

 A
d

v
a

n
c
e

d
 2

0
1

0
.d

o
t 

v
e

r 
1

.0
 

INLEDNING 

WSP har på uppdrag av Umeå Kommun genomfört en bullerutredning för Kv. Frigg.  

Bakgrund 

Bullerutredningen har gjorts i Kv. Frigg för att inför en ny detaljplan över området 

utreda möjligheten att bygga ut med fler bostäder. En ny byggnadskropp är tänkt på 

Frigg 8-12 och byggnaden på Frigg 7 är tänkt att byggas på med ytterligare tre vå-

ningar kompletterat med tre våningar höga byggnader mot Skolgatan och Nygatan. 

Frigg 8 är tänkt att bebyggas med sex våningar. Frigg 9 är tänkt att bebyggas med 

fyra våningar, med en uteplats på taket. Frigg 12 är tänkt att bebyggas med tio vå-

ningar, se Figur 1.  

Frigg 8-12 ligger på innergården till Kv. Frigg. Sexvåningsdelen benämns i denna 

rapport som Frigg 8, fyrvåningsdelen som Frigg 9 och tiovåningsdelen som Frigg 

12. Frigg 7 byggs på med tre ytterligare våningar. 

 

 
Figur 1 - Skiss över Kv. Frigg.  
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BEDÖMNINGSGRUNDER 

I kapitlet redovisas de nyckelbegrepp och riktvärden som utredningen har baserats 

på. 

Nyckelbegrepp 

Definition av använda begrepp och mätetal. 

Buller 

Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på person, plats, situation och varaktighet. 

Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning 

och/eller påverkar hälsan negativt”
1
. 

Riktvärde 

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte regleras i miljöbalken. 

Ljudtrycksnivå och dB 

Ljudtrycksnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel 

(dB). Skalan är logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en 

människa kan uppfatta och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudtrycks-

nivå då vi upplever fysisk smärta.  

 

Figur 2 - Typiska ljudtrycksnivåer 

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av den fysikaliska energin men den 

subjektivt upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär. 

                                                      
1
 ”Good practice guide on noise exposure and potential health effects”, European Environment Agency 

EEA Technical report No 11/2010 
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Ekvivalent ljudtrycksnivå 

Den ekvivalenta ljudtrycksnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod. 

Maximal ljudtrycksnivå 

Den högsta momentana ljudtrycksnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller 

under en bullerhändelse kallas för maximalnivå eller maximal ljudtrycksnivå. Mäteta-

let används t ex för att identifiera risk för sömnstörning eller hörselskador. 

Frekvens och A-vägning 

Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, det normala lufttrycket. Antalet sväng-

ningar kring jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten hertz (Hz). 

Människan kan uppfatta ljud inom frekvensområdet 20 – 20 kHz, tonhöjden ökar 

med frekvensen.  

Den totala ljudtrycksnivån innehåller bidrag från alla frekvenser men eftersom örat 

har varierande känslighet vid olika frekvenser korrigeras ofta den totala ljudtrycksni-

vån efter örats känslighet med en så kallad vägning. I huvudsak innebär det att låga 

frekvenser viktas lägre eftersom örat är känsligare för högre frekvenser. Den vanlig-

aste vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudtrycksni-

vån anges med enheten dBA. 

Tidsvägning 

Mätinstrument som registrerar bullerhändelser kan ställas in på olika s.k. tids-

vägningar, vilket avgör över hur snabbt ljudnivåmätaren reagerar på förändringar. 

Tidsvägning ”Fast” är vanligast, och motsvarar tidsintegration över en åttondels se-

kund. Tidsvägningen ”Slow” motsvarar en tidsintegration över en sekund och ger 

därför en jämnare kurva jämfört med ”Fast”, samt en lägre högstanivå.  

Frifältsvärde vid fasad 

Med frifältsvärde avses en ljudtrycksnivå som inte är påverkad av reflexer i den 

egna fasaden. 

Uteplats 

Uteplats har i projektet definierats som, ett gemensamt eller privat, iordningställt 

område i markplan som ligger i direkt anslutning till bostadshus. Riktvärden för ute-

plats avser frifältsvärden eller till frifältsvärde korrigerat värde. 
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Riktvärden för trafikbuller 

Riksdagen fastställde i förordningen SFS 2015:216, ”Förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader” de riktvärden för trafikbuller som redovisas i tabell 1, som från 

och med 1/6 2015 ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov och i ären-

den om förhandsbesked och gäller för detaljplaner som startats 2/1 2015 eller se-

nare. 

  

Tabell 1 - Riktvärden, trafikbuller 

 Ekvivalent ljudtrycksnivå Maximal ljudtrycksnivå 

Utomhus vid fasad 55 dBA - 

uteplats 50 dBA 70 dBA 

bostad < 35 m
2
 60 dBA - 

 

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida riktvärde. Om 

ljudnivåer ändå överskrider riktvärde anger förordningen att  

- minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

- minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA 

maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  
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METOD 
I kapitlet redovisas hur arbetet har genomförts. 

Uppdragsbeskrivning 

Bullerutredningen har gjorts i Kv. Frigg för att inför en ny detaljplan över området 

utreda möjligheten att bygga ut med fler bostäder. Uppdraget var att beräkna dygn-

sekvivalenta och maximala bullernivåer från väg- och spårtrafik vid fasad på de 

tänkta framtida huskropparna. Beräkning skulle även göras av bullernivå på två ute-

platser belägna på hustaket av Frigg 9 samt på ett tak väster om Frigg 7. Bullerni-

våerna på marknivå har även beräknats. 

Insamling av underlag 

Kartunderlag och trafikeringsuppgifter för beräkningar har tillhandahållits av Umeå 

kommun och Trafikverket samt arbetats fram inom ramen för WSP:s uppdrag och 

redovisas i kapitlet ”underlag”. 

Val av utredningsområde 

Beräkningen inkluderar de dominerande bullerkällorna (vägar och spår) inom en 

radie av 1,5 km. Detta inkluderar järnvägen kring Umeå central, de närmaste lokal-

gatorna samt större trafikleder på längre avstånd från Kv. Frigg.  
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Beräkningar 

Beräkningsmetoder för buller från väg- och spårtrafik redovisas nedan. 

Beräkning av buller från vägtrafik 

Beräkningarna är genomförda i enlighet med Nordisk beräkningsmodell som redovi-

sas i ”Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell reviderad 1996”,  

Naturvårdsverket, Rapport 4653, 1996. 

I beräkningsmodellen är beräknade ljudtrycksnivåer i fasad definierade som frifälts-

värden där alla beräkningspunkter har en lätt positiv medvind från ljudkällan till mot-

tagaren för att ljudtrycksnivåerna inte ska underskattas. 

Beräkning av buller från spårburen trafik 

Beräkningarna är genomförda i enlighet med Nordisk beräkningsmodell som redovi-

sas i Naturvårdsverkets rapport 4935 ”Buller från spårburen trafik – Nordisk beräk-

ningsmodell”. 

I beräkningsmodellen är beräknade ljudtrycksnivåer i fasad definierade som frifälts-

värden där alla beräkningspunkter har en lätt positiv medvind från ljudkällan till mot-

tagaren för att ljudtrycksnivåerna inte ska underskattas. 

Beräkningsmodellen har en bedömd standardavvikelse på upp till 3 dB för avstånd 

på 300-500 meter. Planområdet ligger ca 300 meter från spår. 

I Figur 3 redovisas de källhöjder som används i den nordiska beräkningsmodellen 

för spårburen trafik för att förtydliga hur utbredning av buller från tågbuller beror på 

tågtyp och terrängförutsättningar. Källstyrkan vid de olika höjderna beror på typ, 

längd och hastighet på de tåg som trafikerar sträckan vilket kan ge väsentliga skill-

nader i skärmande effekt för olika skärmande åtgärder beroende på vilka tågtyper 

som trafikerar sträckan. Godståg och äldre passagerartåg har normalt högre ljudut-

strålning i de lägre frekvenserna vilket kan ge en försämrad bullerdämpande effekt 

av skärmar för dessa tåg jämfört t ex med rälsbussar. 
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Figur 3 - Källhöjder över rälsöverkant enligt NMT (foto: Per-Erik Adamsson, WSP) 

Beräkningarna är genomförda i beräkningsprogrammet SoundPLAN, update 2015-

11-02. 

I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, 

byggnader och spår. Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader på-

verkar ljudets utbredning, vilket innebär att reflektioner och skärmning påverkar 

ljudutbredningen. 

Beräkningsantaganden 

Beräkningar av frifältsvärde på fasad inkluderar tre reflexer mellan bullerkälla och 

mottagare, dock ej från egen fasad.  

I beräkningarna är bilvägar modellerade som hård mark. Den generella vägbredden 

har i beräkningarna satts till 7,5 m. Även stadskärnan kring Kv. Frigg samt Umeäl-

ven har ansatts som hård mark. Resterande mark har ansatts som mjuk. Beräk-

ningarna tar inte hänsyn till eventuell dämpning på grund av buskar och träd. 

Korrektion för spårunderhåll har antagits vara 0 dB längs med hela sträckan. Un-

dantagen är broar och växlar som ger en korrektion om +3 respektive +6 dB, enligt 

beräkningsmodellen. Broarna antas vara av typ med ballast. 

Beräkningarna har för godstågen utgått från största tillåtna hastighet (STH). Samt-

liga persontåg antas stanna vid Umeå C. Hastigheten på de inbromsande tågen på 

olika avstånd från Umeå C anges i avsnittet ”Trafikering”.  
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UNDERLAG 
I kapitlet anges det underlag som legat till grund för bullerutredningen. 

Geodata 

Följande underlag har använts för att bygga upp terrängmodellen. 

Kart- och terrängmaterial 

Följande underlag har erhållits från Umeå kommun: 

 Plankarta för byggnadsvolymer på Frigg 7 och Frigg 8-12.  
 
Våningshöjden har antagits vara tre meter. 

Från Metria har följande underlag hämtats: 

 Fastighetskarta, som innehåller befintliga byggander, vägar, järnväg, vat-
tenområden, mm 

 Höjdpunkter med två meters täthet 

 Laserdata, som ger höjden på samtliga befintliga byggnader  

Trafikering 

Trafikuppgifter för väg 503 har hämtats från Trafikverkets karttjänst Trafikflödeskar-

tan. Trafiken har räknats upp till prognosår 2030 enligt TRV:s ”Trafikuppräkningstal 

för EVA 2010-2030-2050”, daterad 2015-04-01. Uppräkningskvoterna hämtade från 

EVA mellan 2010 och 2050 är: 1,45 för personbilar och 1,68 för tunga fordon på 

icke-Europavägar. Uppräkning har gjorts från det år mätningen av trafiknivån på 

vardera väg gjordes.   

Lina Samuelsson på Umeå kommun har lämnat uppgifter om trafikeringen på de 

kommunala vägarna: Götgatan, Nygatan, Skolgatan, Järnvägsallén, Västra Norr-

landsgatan och Östra Kyrkogatan. Kommunens trafikflöden är dagens trafik. Umeå 

kommun planerar att byta ut den tunga busstrafiken på Skolgatan, som är den do-

minerande ljudkällan, till elbussar. Eftersom hastigheten på Skolgatan är 30 km/h är 

motorljudet från trafiken dominerande. Eftersom motorljudet från ett elfordon är vä-

sentligt mycket lägre än från en fossilt driven buss, förväntas bullernivån på sikt gå 

ner från trafiken på Skolgatan. Därmed är sannolikt de beräknade bullernivåerna 

från väg inte en underestimering av de framtida bullernivåerna, i vart fall mot Skol-

gatan. 

Tågtrafikuppgifter har delvis erhållits från Henry Degerman på Trafikverket. Uppgif-

terna är kompletterade uppgifter hämtade från Värmlandsbanan vid Välsvikens stat-

ion utanför Karlstad. Uppgifterna från Värmlandsbanan har erhållits från Jennie Da-

nielsson på Trafikverket och gäller tåglängder, tågtyper och stationsnära hastighet-

er. Alla interregionala tåg har antagits vara vanliga persontåg (tågtyp S-Pass i Nor-
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disk beräkningsmodell), alla snabbtåg har antagits vara av tågtyp X2 i Nordisk be-

räkningsmodell och alla godståg har antagits vara elektriska. 

Spårtrafik 

Trafikunderlaget för spårtrafik som ligger till grund för beräkningar åskådliggör vilka 

tågtyper som trafikerar linjen, antal tåg som passerar per dygn, medel- och maxi-

mala tåglängder samt största tillåtna hastighet för passerande tåg. Tabell 2 redovi-

sar den spårtrafik som använts i beräkningen.  

Tabell 2 - Järnvägstrafikering, prognosåret 2030.  
 

 
Persontåg (ej 

snabbtåg) (Pass) 
1
 

Snabbtåg (X2) 
1
 

Gods (elekt-
riskt godståg) 

Antal tåg per dygn [st] 
2
 46/60 0/12 32/27 

Medellängd [m] 
3
 150 110 400 

Maxlängd 
4
 180 165 650 

Hastighet 
5
 100/60-85/70 100/60-85/70 100/85/70 

 

1
 Tågtyp är antagen för respektive tågkategori (persontåg, snabbtåg och gods) 

2
 De två värdena visa: Antal tåg väster/öster om Umeå C 

3
 Medellängd är tagen från medellängd av respektive tågtyp på Värmlandsbanan. Källa: Jennie Daniels-

son, TRV. 

4
 Maxlängd för persontåg och snabbtåg är från maxlängd av respektive tågtyp på Värmlandsbanan. 

Källa: Jennie Danielsson, TRV. 

5
 De tre värdena visar: Hastigheten väster om/inom/öster om Umeå C. 

 

Tabell 3 redovisar hastigheten kring stationen för de tåg som stannar vid Umeå C. 
Samtliga persontåg antas stanna. Hastigheter för tåg vid station på Värmlandsba-
nan har lämnats av Jennie Danielsson på TRV. 

 

Tabell 3 Schablonhastigheter för de tåg som stannar vid Umeå C.  

Avstånd från station (m) Maxhastighet (km/h) 

100 60 

200 80 

500 100 

1000 130 

1500 160 

2000 180 

2500 200 
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Vägtrafik 

Trafikunderlaget för vägtrafik som ligger till grund för beräkningar åskådliggör vilket 

antalet fordon som passeras per dygn, skyltad hastighet, andel av fordonen som är 

tunga samt andelen av den tunga och lätta trafiken som går nattetid. 

 

Tabell 4 - Vägtrafikering, prognosåret 2030 för väg 503 och dagens trafik för 
övriga vägar.  

Väg ÅDT 

2030/nu
läge 

Skyltad 
hastighet 

(km/h) 

Andel 
tunga 
fordon 

Andel tung trafik 
nattetid (kl. 22-

06) 

Andel lätt trafik 
nattetid (kl. 22-

06) 

Väg 503 25000 40 10 % 10 % 7 % 

Östra Kyrkogatan 9000 
1
 30 7 % 13 % 

2
 21 % 

2
 

Götgatan 250 30 8 % 0 %
 4
 21 % 

3
 

Nygatan 600 30 8 % 0 % 
4
 21 % 

3
 

Skolgatan väster om 
väg 503 

2800 40 10 % 17 % 19 % 

Skolgatan mellan väg 
503 och Götgatan 

2000 30 27 % 19 % 21 % 

Skolgatan öster om 
Götgatan 

1200 30 46 % 21 % 23 % 

Järnvägsallén 13000 30 6 % 13 % 21 % 

Västra Norrlandsgatan 4400 30 8 % 14 % 19 % 

Rådhusesplanaden 
norr om Västra Norr-

landsgatan 

1000 30 8 % 13 %
 

21 % 

Rådhusesplanaden 
söder om Västra Norr-

landsgatan 
6
 

600 30 8 % 0 % 21 % 

1
 ÅDT uppskattas av Umeå kommun till 90 % av VDT (vardagsdygnstrafik) 

2
 Uppgift saknas. Använt samma nattrafik som Järnvägsallén 

3
 Uppgift saknas. Använt samma lätt nattrafik som närliggande delen av Skolgatan 

4
 Umeå kommun uppskattar att det inte kör någon tung trafik nattetid på Götgatan och Nygatan 

6
 Antar samma trafik som Nygatan  
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Osäkerheter 

Förutom de osäkerheter som kan finnas i de prognoser som bedömer framtida trafi-

kering vad gäller antal och typ av tåg finns i beräkningarna även osäkerheter som 

bland annat orsakas av t ex terrängförhållanden som skiljer sig från kartmaterial, 

verkliga tåghastigheter och förändringar i spår- och tågstandard. 

För järnvägen är alla trafikuppgifter inte från Umeå C, se avsnittet Trafikering. De 

uppgifter som saknats vid Umeå C har kompletterats med uppgifter från Värm-

landsbanan. För de kommunala vägarna har dagens trafik använts. Detta ger en 

osäkerhet ifall, t.ex. tåglängder inte är samma i Umeå C som på Värmlandsbanan 

eller ifall vägtrafiken ändras framöver.   
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RESULTAT 

Fasadnivåer i frifältsvärde har beräknats på två meters höjd över mark för första 

våningsplanet och sedan tre meter högre per våningsplan. 

Redovisningen är kompletterad med spridningskartor för ekvivalenta och maximala 

ljudnivåer på 1,5 meters höjd över uteplatserna på tak samt 1,5 meter höjd över den 

omgivande marken för att beskriva bullutbredningen i området. 

Den nya byggnaden på Frigg 8-12 inkluderar tre olika delar:  

 En sexvåningsdel, som ligger på Frigg 8. Denna byggnadsdel kallas hä-
danefter ”Frigg 8”. 

 En fyrvåningsdel, som ligger på Frigg 9. Denna byggnadsdel kallas hädan-
efter ”Frigg 9”.   

 En tiovåningsdel, som ligger på Frigg 12. Denna byggnadsdel kallas hä-
danefter ”Frigg 12”. 

Fasadnivåer 

Beräknade fasadnivåer på respektive byggnad på Kv. Frigg redovisas nedan.  

Riktvärdet på 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids mot byggnadernas 

södra sida. Buller i planeringen tillåter dock överskridanden, så länge som uteplat-

sen kompletteras med en gemensam uteplats, som uppfyller bullerriktvärdena för 

uteplats. Eftersom bullerriktvärdena för uteplats är uppfyllda, på taket till Frigg 9 och 

taket väster om Frigg 7 är detta överskridande av maxnivån tillåtet. 

Frigg 7 

Påbyggnaderna på Frigg 7 beräknas innehålla 55 dBA i dygnsekvivalent ljudnivå vid 

alla fasader. Sidan mot väster är tystare och beräknas ha en ljudnivå om under 50 

dBA. Den högsta dygnsekvivalenta ljudnivån är 55 dBA mot Skolgatan på våning 7 

och 54 dBA mot Nygatan på våning 7. 

Fristående byggnader i tre våningsplan mot Skolgatan och Nygatan har studerats i 

denna revidering. Mot Skolgatan beräknas ekvivalenta ljudnivåer med 60-65 dBA 

och maximala ljudnivåer över 80 dBA. Lägenheter mot Skolgatan behöver därför 

utformas som genomgående där hälften av bostadsrummen får tillgång till skyddad 

sida där riktvärde för ekvivalenta och maximala ljudnivåer inte överskrids. 

Mot Nygatan beräknas inga riktvärden för ekvivalenta eller maximala ljudnivåer 

överskridas. 
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Frigg 8 

Alla våningarna på Frigg 8 beräknas innehålla 55 dBA i dygnsekvivalent ljudnivå vid 

fasad. Sidorna mot norr och öster är tystare och beräknas ha en ljudnivå om under 

50 dBA. 

Den högsta dygnsekvivalenta ljudnivån är 53 dBA mot Götgatan på samtliga vå-

ningar. 

Frigg 9 

Den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad, vid samtliga våningar på Frigg 9, beräk-

nas ligga under 50 dBA. 

Frigg 12 

Alla våningarna på Frigg 12 beräknas innehålla 55 dBA i dygnsekvivalent ljudnivå 

vid fasad. Större delar av fasaden, förutom våning 9-10 mot norr, är tystare och be-

räknas ha en ljudnivå om under 50 dBA. 

Den högsta dygnsekvivalenta ljudnivån är 52 dBA mot Nygatan på våning 10. 

Uteplatser 

Två uteplatser är tänkta på taket av Frigg 9 och på ett tak väster som Frigg 7. 

Dygnsekvivalent ljudnivå på båda uteplatserna beräknas till ca 43 dBA, det vill säga 

under riktvärdet på 55 dBA. Maximal ljudnivå på båda uteplatserna beräknas till 58-

59 dBA, det vill säga under riktvärdet på 70 dBA. 

I övrigt innehålls riktvärdena för uteplatser på hela innergården, där Frigg 8-12 är 

placerat.  
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Föreslagen exploatering beräknas innehålla 55 dBA i dygnsekvivalent ljudnivå vid 

alla fasader förutom för en byggnad. Mot Skolgatan beräknas ekvivalenta ljudnivåer 

med 60-65 dBA och maximala ljudnivåer över 80 dBA. Lägenheter mot Skolgatan 

behöver därför utformas som genomgående där hälften av bostadsrummen får till-

gång till skyddad sida där riktvärde för ekvivalenta och maximala ljudnivåer inte 

överskrids. 

Riktvärdena vid uteplats, 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå, 

innehålls överallt på de tänkta uteplatserna inne på innergården av Kv. Frigg. 

Riktvärden inomhus måste beaktas vid dimensionering av byggnadernas fasader. 

Trafikverkets schablondämpning av en fasad är 25-30 dBA. Därmed måste i syn-

nerhet dimensionering av fasaden beaktas på de platser där 70 dBA maximal ljud-

nivå överskrids. Detta är fallet för Frigg 7 mot Skolgatan och för Frigg 8 mot hörnet 

Skolgatan-Götgatan. 

Placeringen av Frigg 8-12 inne på innergården på Kv. Frigg är en väl vald placering 

ut bullersynpunkt. På denna plats skärmas trafikbullret av de kringliggande byggna-

derna. 

Att de tre nya våningarna på Frigg 7 innehåller en dygnsekvivalent ljudnivå på 55 

dBA är sannolikt beroende av den indragning av de nya våningarna, som är plane-

rad. Våning 6-7 är indragen relativt våning 1-5 och våning 8 är indragen relativt vå-

ning 6-7. Utan denna indragning skulle sannolikt riktvärdet överskridas. Våning 7 

har en högre bullernivå än våning 6, vilket beror på att våning 6 är bättre skärmad 

av de undre våningarna än våning 7. En bättre skärmning skulle troligtvis åstad-

kommits om varje våning drogs in något relativt underliggande våning.       
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BILAGOR 
Bullerkartor biläggs denna rapport enligt nedan. 

 

Bilaga 1a: Ekvivalent ljudnivå vid fasad. 3D-vy över samtliga fasader.  

Bilaga 1b:  Maximal ljudnivå vid fasad. 3D-vy över samtliga fasader. 

Bilaga 2a:  Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över Umeå kommuns föreslagna ute-
platser på tak.  

Bilaga 2b:  Maximal ljudnivå 1,5 meter över Umeå kommuns föreslagna ute-
platser på tak. 

Bilaga 3a:  Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark. 

Bilaga 3b:  Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark. 



Dygnsekvivalent ljudnivå
i dB(A)

Ljudnivåer på fasad är korrigerade till
frifältsvärde.

 <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 <  

Vy från öster

Vy från väster

Vy från norr
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Sammanfattning 
 

Sweco har på uppdrag av Fastighetsab UMAN genomfört en utredning av KEM-MAN 
kemtvättsverksamhet på fastighet Frigg 7 i centrala Umeå. Uppdraget inkluderar en 
miljöutredning samt riskbedömning av verksamheten som varit aktiv sedan 1968. Den 
aktuella fastigheten (byggnaden) är belägen på Nygatan 22 i bottenplan. 

Kvarteret ska exploateras ytterligare med lägenhetsboenden i de intilliggande delarna på 
övre planen ut mot Råduhusesplanden. Umeå kommun vill därför att en utförlig 
undersökning genomförs med avseende på kemikalier inklusive tetrakloreten 
(perkloretylen) och CFC – 113 samt relaterade restprodukter kopplade till den befintliga 
kemtvättsverksameten.  

För att undersöka om och hur kemtvättsverksamheten har påverkat omgivningen 
undersöks inomhusluft, grundvatten och mark för de aktuella föroreningarna, 
perkloretylen (tetrakloreten) och CFC – 113 samt relaterade restprodukter.  

Utredning av inomhusluft, grundvatten och jord på fastighet Frigg 7 påvisar halter under 
respektive referensvärde/riktvärde enligt Naturvårdsverket (rapport 5976) samt Sveriges 
geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 
grundvatten (2013:2).  

Dock finns påslag av tetrakloreten och tetraklormetan i samtliga analysresultat på 
inomhusluften både nära kemtvättsverksamheten samt på våning 1,2 och 3 i 
bostadsytor/kontorsytor. 

Rekommendationen är att göra ytterligare mätningar efter ca 6 månader på inomhusluft 
för att konstatera att dessa halter är stabila över året. Då första mätningarna 
genomfördes i juli 2016 under de dagar vid högtryck och höga temperaturer 
rekommenderas att nästa mätningar genomförs under vintermånader och lågtryck för att 
fånga upp eventuella variationer under året. Detta är speciellt viktigt då det är 
boendelägenheter som ska byggas. 

Efter en andra omgång mätningar av inomhusluft kan en tydligare bedömning göras hur 
framtida bostadsytor kan påverkas av dessa ämnen. 

Avloppsystemet bör också undersökas för att se om det finns läckage eller om spridning 
sker via ledningsnätet. Undersökning av brunnar, vattenlås samt omsättning av vattnet för 
att se om det finns rester av tetrakloreten i dessa. 
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1 Bakgrund 
Sweco har på uppdrag av Fastighetsab UMAN genomfört en utredning av KEM-MAN 
kemtvättsverksamhet på fastighet Frigg 7 i centrala Umeå. Uppdraget inkluderar en 
miljöutredning samt riskbedömning av verksamheten som varit aktiv sedan 1968. Den 
aktuella fastigheten (byggnaden) är belägen på Nygatan 22 i bottenplan. 

Kvarteret ska exploateras ytterligare med lägenhetsboenden i de intilliggande delarna på 
övre planen ut mot Råduhusesplanden. Umeå kommun vill därför att en utförlig 
undersökning genomförs med avseende på kemikalier inklusive tetrakloreten 
(perkloretylen) och CFC – 113 samt relaterade restprodukter kopplade till den befintliga 
kemtvättsverksameten.  

 

Figur 1. KEM-MAN kemtvätt, Nygatan 22. 

Länsstyrelsen har 2003 gjort en MIFO1-inventering (metodik för inventering av 
förorenade områden) av kemtvätten som då visade på riskklass 4 d v s ”liten risk för 

människa och miljö”. Sedan år 1993 används endast perkloretylen och den årliga 
förbrukningen var då  (2003) ca 150 kg.  

1.1 Syfte  

Ny exploatering samt nytt kunskapsläge gör att förutsägningarna ändrats och en ny och 
mer omfattande miljöutredning nu behöver genomföras. 

Kommunen vill att utredningen omfattar undersökning av inomhusluft, grundvatten samt 
mark för att utreda förekomst av kemtvättsrelaterade kemikalier inom aktuell fastighet 
samt bedömning av spridningsrisker. 
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2 Beskrivning av området 
Aktuell fastighet Frigg 7 ligger centrala Umeå adress Nygatan 22, 903 27. 

Majoriteten av fastigheten är asfaltsbelagd. På baksidan av kemtvätten finnas ett mindre 
parti öppen mark med sand/grus första meter.  

Grundvattenriktningar har normalt gått mot Umeälven i sydostlig riktning. Enligt muntliga 
uppgifter från fastighetsägare har grundvattnet styrts om, mest troligt på p g a 
byggnationer av kulturväven nere vid älven. Andra fastighetsägare har upplevt liknande 
fenomen inklusive Nordea som har lokaler längs Rådhusesplanaden.  

 

 

Figur 2. Kem-Man i central Umeå, Fastighet Frigg 7. 

Umeälven 

Kulturväven 
Nybyggnation 
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3 Provtagningsstrategi 
För att undersöka om och hur kemtvättsverksamheten har påverkat omgivningen 
undersöks inomhusluft, grundvatten och mark för de aktuella föroreningarna, 
perkloretylen (tetrakloreten) och CFC – 113 samt relaterade restprodukter.  

Provtagningarna inriktas på inomhusmiljö, grundvatten och jordprover för att identifiera 
samt utesluta eventuella föroreningar. 

Passiva provtagare placeras dels i strategiskt valda utrymmen i befintliga lokaler där 
risken för kontaminering av använda kemikalier bedöms som störst. Passiva provtagare 
placeras även i källaren direkt under tvättinrättningen där det enligt muntliga uppgifter 
förekommit spill av kemikalier (Passiv luft K1), garage (K2) samt i kontorslokaler på 
våningsplan (K3-K5).  
 
Tillgång till grundvatten finns i dräneringsluckor belägna i källaren på fastigheten. 
Dräneringsluckorna möjliggör provtagning av grundvatten på 4 m och 8 m djup under vid 
GV1 och GV2, se figur 1 Provtagningsplan. Detta inkluderar vatten från hela jordprofilen. 
Passiv provtagare placeras även utrymmet strax ovanför grundvattnet (GV1). 

Jordprover inriktas på den container som står på baksidan av kemtvätten där förvaring av 
olika kemikalier förekommit. Detta parti öppen mark består av sand och grus första meter. 

Utifrån resultatet från dessa inledande provtagningar genomförs en bedömning avseende 
föroreningssituationen på fastigheten vilken sedan avgör om ytterligare 
provtagningar/utredningar är nödvändiga att genomföra inför planerade byggnationer av 
nya bostadslägenheter.  
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4 Genomförande 
 
Provtagningarna i KEM-MAN, fastighet Frigg 7 genomfördes enligt provtagningsplanen 
nedan, Figur 1. 

 
 

Figur 1. Provtagningsplan Frigg 7, KEM-MAN, Nygatan 22 Umeå. 
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4.1 Inomhusluft 
Passiva luftprovtagare (Radiello) sattes upp enligt figur 2, svarta (P1 och P3), gröna (P4, 
P5 och P6) och blå markeringar (P2). Färger indikerar svarta - källarplan, blå - närheten 
av grundvattenprovtagning och grönt -  våningsplan vid lägenhetsboenden. 
 

 
Figur 2. Passiva luftprovtagare Radiello 
 
Passiv Luft 1 (P1) = källarplan direkt under kemtvätten 

Passiv Luft 2 (P2) = Källarplan vid GV 1 

Passiv Luft 3 (P3) = Garage 

Passiv Luft (P4) = Bostadsyta (Våning 3) 

Passiv Luft (P5) = Kontorslokal (Våning 1) 

Passiv Luft (P6) = Bostadslokal (Våning 2) 

4.2 Grundvatten 
Grundvattenprovtagning genomfördes vid GV1 (4 m) och GV2 (8 m)med headspacevial.  
Då dessa ämnen är tyngre än vatten togs prover direkt efter omblandning av 
vattenmassorna för att fånga upp dessa tunga ämnen. 
https://www.alsglobal.se/media-se/pdf/provtagning_vatten_vial.pdf 
 

 
Figur 3. Grundvattenprovtagning 
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GV1 = grundvatten källare ca 4 m under markplan 
GV2 = grundvatten dräneringssystem ca 8 m under markplan 

4.3 Jord 
Ytliga jordprover (ca 1 meter) i punkt Jord P1 med Augerprovtagare (manuell provtagare). 
Detta är där nuvarande förvaringscontainer för förbrukade kemikalier från kemtvätten är 
placerad (där det tidigare slängdes sopor, avfall etc.). 
 

 
Figur 4. Jordprovtagningsverktyg Guage Auger med tillhörande borste och rensare 
 

Jordprover togs vid JordP1 för två olika nivåer: 

J1 : ytlig jord 0-0,5 m 

J2: jord 0,5-1,0 meter 

 
  



  

   

 
 

7(14) 
 

MILJÖRAPPORT 
2016-09-01 
 
FRIGG 7 UTREDNING KEMTVÄTT 

 

 

LA \\sefsume0001\projekt\1632\1662135\000\19 original\1662135000_rapport selatt 3 september 2016.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

5 Resultat 
Resultaten från inomhusluft och jord jämförs med Naturvårdsverkets referensvärde (RFC) 
för inomhusluft och riktvärden för förorenad mark rapport 5976. Resultaten från 
grundvatten jämförs med Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, SGU-FS 2013:2. Riktvärde: 
den koncentration av ett särskilt förorenande ämne eller föroreningsindikator i 
grundvatten som inte bör överskridas, fastställd som en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 
§ 2 miljöbalken. 

5.1 Inomhusluft 

Tabell 1. Analysresultat, inomhusluft, Frigg 7 KEM-MAN. Jämförs med Naturvårdsverkets 
referensvärde (RFC) för inomhusluft. 

ELEMENT SAMPLE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
 

NV 
RFC 
5976 

1,1-dikloreten mg/m3 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003  
diklormetan mg/m3 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002  
trans-1,2-dikloreten mg/m3 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003  
cis-1,2-dikloreten mg/m3 0,00036 <0.0003 0,00079 <0.0003 <0.0003 <0.0003  
triklormetan mg/m3 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003  
1,2-dikloretan mg/m3 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003  
1,1,1-trikloretan mg/m3 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003  
tetraklormetan mg/m3 0,00036 0,00037 0,00043 0,0004 0,00043 0,00037  
trikloreten mg/m3 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003  
*tetrakloreten mg/m3 0,046 0,027 0,028 0,0015 0,01 0,04 0,2 
1,2-diklorpropan mg/m3 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003  
*Tetrakloreten och Tetraklormetan - specifika ämnen kopplat till kemtvättens verksamhet. 

Analysresultaten påvisar att tetrakloreten finns i inomhusluften för samtliga 6 olika 
provtagnings utrymmen, inklusive inomhusluft nära kemtvättsverksamheten samt på 
våning 1,2 och 3 i bostadsytor/kontorsytor. 
 
Samtliga halter är dock under Naturvårdsverkets referensvärde för inomhusmiljö. Cis-1,2-
dikloretan är en nedbrytningsprodukt av tetrakloreten vilket också visar påslag.  

Resultaten visar också närvaro av tetraklormetan (Koltetraklorid). 
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5.2  Grundvatten 

Tabell 2. Analysresultat, grundvatten, Frigg 7 KEM-MAN. Jämförs med Sveriges geologiska 
undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. 

ELEMENT SAMPLE GV1 GV2 
 

SGU-FS 
2013:2 

diklormetan µg/l <2.0 <2.0  
1,1-dikloretan µg/l <0.10 <0.10  
1,2-dikloretan µg/l <0.50 <0.50  
trans-1,2-dikloreten µg/l <0.10 <0.10  
cis-1,2-dikloreten µg/l <0.10 <0.10  
1,2-diklorpropan µg/l <1.0 <1.0  
triklormetan µg/l <0.30 <0.30  
tetraklormetan µg/l <0.10 <0.10  
1,1,1-trikloretan µg/l <0.10 <0.10  
1,1,2-trikloretan µg/l <0.20 <0.20  
trikloreten µg/l <0.10 <0.10  
*tetrakloreten µg/l <0.20 <0.20 10 
**vinylklorid µg/l <1.0 <1.0  
1,1-dikloreten µg/l <0.10 <0.10  
CFC-11 µg/l <0.10 <0.10  
CFC-12 µg/l <0.10 <0.10  
*CFC-113 µg/l <0.10 <0.10  
*Specifikt ämne kopplat till kemtvättens verksamhet.  

**Nedbrytningsprodukt vid kemtvättsverksamhet 

Samtliga analysresultat på grundvatten visar på halter under detektionsgränser. Notera 
att specifika ämnen som är kopplade till kemtvätten verksamhet, tetrakloreten och CFC -
113 samt vinylklorid också är under detektionsgränser. 

5.3 Jord 

Tabell 3. Analysresultat, jordprover, Frigg 7 KEM-MAN. Jämförs med Naturvårdsverkets 
riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning (KM) rapport 5976. 

ELEMENT SAMPLE J1  
0-0,5 m 

J2 
0,5-1 m 

KM 
 

TS_105°C % 90 98  
diklormetan mg/kg TS <0.080 <0.080 0,08 
1,1-dikloretan mg/kg TS <0.010 <0.010  
1,2-dikloretan mg/kg TS <0.050 <0.050 0,02 
trans-1,2-dikloreten mg/kg TS <0.010 <0.010  
cis-1,2-dikloreten mg/kg TS <0.020 <0.020  
1,2-diklorpropan mg/kg TS <0.10 <0.10  
triklormetan mg/kg TS <0.030 <0.030 0,4 
tetraklormetan mg/kg TS <0.010 <0.010 0,08 
1,1,1-trikloretan mg/kg TS <0.010 <0.010  
1,1,2-trikloretan mg/kg TS <0.040 <0.040  
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trikloreten mg/kg TS <0.010 <0.010 0,2 
tetrakloreten mg/kg TS <0.020 <0.020 0,4 
vinylklorid mg/kg TS <0.10 <0.10  
1,1-dikloreten mg/kg TS <0.010 <0.010  
TS_105°C % 89,9 97,2  
CFC-11 mg/kg TS <5.0 <5.0  
CFC-12 mg/kg TS <5.0 <5.0  
CFC-113 mg/kg TS <5.0 <5.0  
 

Samtliga analysresultat på jordprover visar på halter under detektionsgränser samt under 
Naturvårdsverkets riktvärden för förorena mark och känslig markanvändning (KM). 
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6 Riskbedömning samt förslag på vidare utredning och åtgärder för 
framtida användning 
 

6.1 Spridningsrisker med klorerade lösningsmedel 

Klorerade lösningsmedel kan innebära en risk för människor och naturlevande 
organismer då de släpps ut i miljön. En allmän beskrivning av dessa ämnens 
spridningsmönster ges nedan med figur 1 som illustrativ bakgrund.  

 

 
Figur 5: Konceptuell bild som beskriver spridningen av klorerade alifater (Englöv et al, 
2007). 

Klorerade lösningsmedel är tyngre än vatten (densiteten för trikloreten uppgår till 1,46 
kg/l). De är dessutom relativt svårlösliga, vilket medför att spill av klorerade 
lösningsmedel i tillräckligt stor omfattning lätt tränger ner i marken. Vidare underlättas 
nedträngningen också av den låga viskositeten (de är mindre trögflytande än vatten). 
Spridningen av lösningsmedel i fri fas sker företrädesvis genom sprickor eller sandlinser, 
men under transporten kommer droppar eller strängar av lösningsmedlet att kvarhållas i 
porer genom kapillära krafter. Spridningen upphör först när den hela mängden kan 
kvarhållas genom kapillära krafter. Täta lager kan medföra att fri fas ansamlas i 
lågpunkter som mer eller mindre mättade ”pooler”. På grund av den höga densiteten 

sprids föroreningar i fri fas inte nödvändigtvis i samma riktning som grundvattenflödet, 
utan kan i stället följa det tätande lagrets lutning. 

Områden med fri fas och höga halter i jord brukar benämnas källområden. Från ett 
källområde kan föroreningen lösas i grundvattnet och spridas vidare via det eller förångas 
och spridas i porgasen (de har en hög flyktighet och denna spridning kan därför vara 
betydande). Förångning sker dock bara under omättade förhållanden ovanför 
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grundvattenytan, eller i anslutning till denna om de övre delarna av grundvattenmagasinet 
är förorenat. Vidare kännetecknas klorerade alifatiska kolväten av en förhållandevis låg 
fastläggning till fast material. Detta i kombination med att nedbrytningen vanligtvis sker 
mycket långsamt medför att de kan spridas över stora avstånd om de löses i grundvatten. 
Om det förorenade grundvattnet finns i genomsläpplig jord eller når en svaghetszon i 
berg (en sträckning med mycket sprickor) kan spridningen bli betydande.  

Klorerade lösningsmedel kan omvandlas och brytas ner i jord och grundvatten. För 
trikloreten sker detta på mikrobiologisk väg under vissa specifika förhållanden. Det 
vanligaste nedbrytningssättet är s.k. reduktiv deklorering, vilket förutsätter syrefria 
förhållanden. Tillgång till organiskt material och lämpliga mikroorganismer är också en 
förutsättning. Reduktiv deklorering sker genom successiv avspjälkning av kloratomer till 
mindre klorerade etener, via dikloreten och vinylklorid, till slutprodukterna eten och klorid. 
Ofta är det sista steget från vinylklorid till eten det mest kritiska, då vinylklorid under 
syrefria förhållanden endast bryts ned vid förekomst av specifika bakterier. I 
nedbrytningskedjan är vinylklorid toxiskt sett det mest allvarliga ämnet på grund av dess 
cancerogena egenskaper. 

6.2 Effekter av klorerade lösningsmedel 

Exponering vid höga koncentrationer av aktuella ämnen kan medföra effekter på det 
centrala nervsystemet, bedövande effekter och irritation i luftvägarna. Dock är de kon-
centrationer som kan förekomma i inomhusluft så pass låga att sådana akuta effekter inte 
uppträder. Däremot kan situationer med mycket höga koncentrationer uppstå i t.ex. 
schaktgropar eller provgropar i starkt förorenad jord. 

Den främsta problematiken med klorerade alifatiska kolväten vid kronisk exponering (t.ex. 
boende som utsätt för låga halter i inomhusluft eller intar förorenat vatten under längre 
tid) är att ett flertal av ämnena har klassificerats som cancerframkallande. Vinylklorid (VC) 
är ämnet i denna grupp med tydligast/mest bevisade cancerframkallande effekter och det 
har klassat som cancerframkallande på människa. Bland yrkesmässigt exponerade för 
VC har exempelvis en form av levercancer observerats. Dikloreten (DCE) är 
cancerframkallande på djur och möjligen även för människa. Trikloreten (TCE) är 
cancerframkallande på djur och kan troligen även orsaka cancer hos människa. Ämnet 
kan även ge upphov till effekter på nervsystem och lever. 

Tetraklormetan (Koltetraklorid) andra namn är Freon-10 och Halon-104 som kan kopplas 
till släckningsmedia, halon. Tetraklormetan är giftig och även den är cancerframkallande. 
Tetraklormetan var det primära klorbaserade medel som används i kemtvätt i början av 
1930-talet. Detta lösningsmedel var mycket effektiva vid rengöring av kläder, och ta bort 
oönskade fläckar. Tetraklormetan avvecklades på 50-talet och ersätts av kemikalier, 
såsom tetrakloreten. 
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6.3 Förslag på vidare utredning och åtgärder för framtida användning 

De referensvärden som gäller för tetrakloreten i Sverige enligt Naturvårdsverkets rapport 
5976 är från 2009 är 0,2 mg/m3. Amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) 
riktvärde för tetrakloreten (Tetrachloroethylene) är 0,04mg/m3 och Danska 
luftkvalitetskriterier för inomhusluft är 0,006 mg/km3.   

Frågan som kan ställas är om inomhusluft där permanenta boenden ska byggas ska 
innehålla dessa ämnen över huvud taget? Detta kan vara en befogad fråga vid en ny 
exploatering av lägenhetsboenden. 

Den planerade framtida användningen av den undersökta fastigheten är 
lägenhetsboenden. Analysresultat från genomförda provtagningar av inomhusmiljö, 
grundvatten och mark av aktuella föroreningarna visar halter under de riktvärden och 
referensvärden som idag gäller för respektive ämne i Sverige enligt Naturvårdsverket och 
SGU.  

Dock visar analyserna att samtliga provtagare (Radiello) för inomhusluft visar påslag av 
tetrakloreten (perkloretylen) och tetraklormetan, alltså det ämnen som är kopplade direkt 
till kemtvättsverksamheten. 

Då tryck- samt temperaturskillnader kan orsaka stora variationer i hur ämnen som 
exempelvis tetrakloreten beter sig så är det aktuellt att göra liknande mätningar vid ett 
annat väderläge. Exempelvis genomfördes dessa mätningar vid ett högtryck med höga 
temperaturer. En ny mätning om ca 6 månader vid ett lågtryck skulle ge en mer samlad 
bild av hur dessa ämnen varierar under året med olika tryck- och temperaturändringar. 

Efter dessa mätningar bör nästa steg vara att undersöka var själva källan till dessa 
uppmätta halter av tetrakloreten finns. Finns rester kvar i ledningssystem/ledningsnät? 

Även kylvattnet från kemtvättsverksamhet kan innehålla tetrakloreten. 

Avloppsystemet bör undersökas för att se om det finns läckage eller om spridning sker 
via ledningsnätet. Undersökning av brunnar, vattenlås samt omsättning av vattnet för att 
se om det finns rester av tetrakloreten i dessa.  

Ventilationen och tryckförhållanden bör också undersökas genom övertryck i byggnad 
undertryck i mark samt temperaturändringar i byggnad kontra mark. 

 

 
 

  



  

   

 
 

13(14) 
 

MILJÖRAPPORT 
2016-09-01 
 
FRIGG 7 UTREDNING KEMTVÄTT 

 

 

LA \\sefsume0001\projekt\1632\1662135\000\19 original\1662135000_rapport selatt 3 september 2016.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

7 Slutsatser och rekommendationer 
 
Utredning av inomhusluft, grundvatten och jord på fastighet Frigg 7 påvisar halter under 
respektive referensvärde/riktvärde enligt Naturvårdsverket (rapport 5976) samt Sveriges 
geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 
grundvatten (2013:2).  
 
Dock finns påslag av tetrakloreten och tetraklormetan i samtliga analysresultat på 
inomhusluften både nära kemtvättsverksamheten samt på våning 1,2 och 3 i 
bostadsytor/kontorsytor. 
 
Rekommendationen är att göra ytterligare mätningar efter ca 6 månader på inomhusluft 
för att konstatera att dessa halter är stabila över året. Då första mätningarna 
genomfördes i juli 2016 under de dagar vid högtryck och höga temperaturer 
rekommenderas att nästa mätningar genomförs under vintermånader och lågtryck för att 
fånga upp eventuella variationer under året. Detta är speciellt viktigt då det är 
boendelägenheter som ska byggas. 
 
Efter en andra omgång mätningar av inomhusluft kan en tydligare bedömning göras hur 
framtida bostadsytor kan påverkas av dessa ämnen. 
 
Avloppsystemet bör också undersökas för att se om det finns läckage eller om spridning 
sker via ledningsnätet. Undersökning av brunnar, vattenlås samt omsättning av vattnet för 
att se om det finns rester av tetrakloreten i dessa. 
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-29 

Näringslivs- och 
planeringsutskottet 

 
 
Diarienr: KS-2018/00797 

Ändring av riktlinjer för exploateringsavtal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna ändringen av Umeå kommuns Riktlinjer för 
exploateringsavtal. 

Ärendebeskrivning 
När privata byggaktörer har för avsikt att genomföra en exploatering på 
mark som inte ägs av kommunen så tecknar Umeå kommun vid behov 
exploateringsavtal med byggaktören innan detaljplanen för aktuellt projekt 
antas. Syftet med exploateringsavtal är att säkerställa att exploateringen 
genomförs på ett sådant sätt att kraven på ett välfungerande 
bebyggelseområde blir tillgodosedda. Det kan t.ex. handla om att gator ska 
byggas enligt en viss standard, att exploatören ska erlägga erforderlig 
säkerhet eller att kommunen ska bygga gatorna men exploatören stå 
kostnaden. 
 
2016 antog Umeå kommun riktlinjer för exploateringsavtal i enlighet med 
vad Plan- och bygglagen säger. Riktlinjerna anger grundläggande principer 
för hur Umeå kommun använder sig av exploateringsavtal och ger tydlighet 
både inom kommunens organisation och utåt mot exploatörer.  
Bifogat finns ett förslag på ändring av dessa riktlinjer. Ändringen handlar 
om ett förtydligande om att Umeå kommun, när det handlar om 
exploateringsområden som kommer att byggas ut/omvandlas etappvis, kan 
ta ut exploateringsbidrag för redan gjorda och för kommande investeringar 
i allmänna anläggningar och platser. 
 
Tillägget säger även att när exploateringsbidrag ska tas ut för kommande 
eller redan gjorda investeringar bör det redogöras för enligt vilka principer 
som beräkning av bidraget ska göras. Redogörelsen bör innehålla bl.a. vilka 
investeringar/åtgärder som bidraget ska användas till, de beräknade 
kostnaderna, fördelningsgrunder för exploateringsbidrag och en 
avgränsning av vilket område som berörs. Redogörelsen är tänkt att ge en 
tydlighet och transparens både internt och externt och säkerställa 
likabehandling av fastighetsägare/byggaktörer inom berört område över 
tid. När principerna för ett område tagits fram ska de godkännas politiskt i 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00797 
 
 
Näringslivs- och planeringsutskottet och sedan biläggas respektive 
exploateringsavtal inom det aktuella området.  
 
Ett exempel på där det kommer att bli aktuellt att ta fram principer och 
använda sig av förskottering och uttag i efterhand genom 
exploateringsbidrag är de områden som berörs av 
stadsutvecklingsprogrammet Innanför ringleden. Det handlar om områden 
som kommer att kräva stora kommunala investeringar i allmänna 
anläggningar och platser men där omvandlingen av de privata fastigheterna 
kommer att ske över lång tid. 
 
I övrigt innebär förslaget till ändring endast några förtydliganden, inget 
som påverkar sakinnehållet. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till ändring av Riktlinjer för exploateringsavtal 

Beredningsansvariga 
Helen Nilsson, mark- och exploateringschef 
Carl Rasmunds, mark- och exploateringsingenjör 
Kajsa Dahlberg, mark- och exploateringsingenjör 

Beslutet ska skickas till 
Carl Rasmunds, Mark och exploatering 
Kajsa Dahlberg, Mark och exploatering 
   
 
 
Helen Nilsson Carl Rasmunds 
Mark- och exploateringschef Mark- och 

exploateringsingenjör 
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Diarienr: KS-2018/00797 

Ändring av riktlinjer för exploateringsavtal 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna ändringen av Umeå kommuns Riktlinjer för 

exploateringsavtal. 

Ärendebeskrivning 

När privata byggaktörer har för avsikt att genomföra en exploatering på 

mark som inte ägs av kommunen så tecknar Umeå kommun vid behov 

exploateringsavtal med byggaktören innan detaljplanen för aktuellt 

projekt antas. Syftet med exploateringsavtal är att säkerställa att 

exploateringen genomförs på ett sådant sätt att kraven på ett 

välfungerande bebyggelseområde blir tillgodosedda. Det kan t.ex. handla 

om att gator ska byggas enligt en viss standard, att exploatören ska 

erlägga erforderlig säkerhet eller att kommunen ska bygga gatorna men 

exploatören stå kostnaden. 

 

2016 antog Umeå kommun riktlinjer för exploateringsavtal i enlighet med 

vad Plan- och bygglagen säger. Riktlinjerna anger grundläggande principer 

för hur Umeå kommun använder sig av exploateringsavtal och ger 

tydlighet både inom kommunens organisation och utåt mot exploatörer.  

Bifogat finns ett förslag på ändring av dessa riktlinjer. Ändringen handlar 

om ett förtydligande om att Umeå kommun, när det handlar om 

exploateringsområden som kommer att byggas ut/omvandlas etappvis, 

kan ta ut exploateringsersättning för redan gjorda och för kommande 

investeringar i allmänna anläggningar och platser. 

 

Tillägget säger även att när exploateringsersättning ska tas ut för 

kommande eller redan gjorda investeringar bör det redogöras för enligt 

vilka principer som beräkning av ersättningen ska göras. Redogörelsen 

bör innehålla bl.a. vilka investeringar/åtgärder som ersättningen ska 

användas till, de beräknade kostnaderna, fördelningsgrunder för 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

exploateringsersättning och en avgränsning av vilket område som berörs. 

Redogörelsen är tänkt att ge en tydlighet och transparens både internt 

och externt och säkerställa likabehandling av fastighetsägare/byggaktörer 

inom berört område över tid. När principerna för ett område tagits fram 

ska de godkännas politiskt i Näringslivs- och planeringsutskottet och 

sedan biläggas respektive exploateringsavtal inom det aktuella området.  

 

Ett exempel på där det kommer att bli aktuellt att ta fram principer och 

använda sig av förskottering och uttag i efterhand genom 

exploateringsersättning är de områden som berörs av 

stadsutvecklingsprogrammet Innanför ringleden. Det handlar om 

områden som kommer att kräva stora kommunala investeringar i 

allmänna anläggningar och platser men där omvandlingen av de privata 

fastigheterna kommer att ske över lång tid. 

 

I övrigt innebär förslaget till ändring endast några förtydliganden, inget 

som påverkar sakinnehållet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändring av Riktlinjer för exploateringsavtal 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson, mark- och exploateringschef 

Carl Rasmunds, mark- och exploateringsingenjör 

Kajsa Dahlberg, mark- och exploateringsingenjör 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 

Vid ärendets handläggning framkommer att utskottet önskar att ordet 

exploateringsbidrag ersätts med annat likvärdigt ord i ärendebeskrivning 

och riktlinjer. Revidering görs av underlaget och ordet ersätts med 

exploateringsersättning. 

Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt det reviderade 

förslaget. 

Beslutet ska skickas till 
Carl Rasmunds, Mark och exploatering 

Kajsa Dahlberg, Mark och exploatering 
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Bakgrund 

I Plan- och bygglagen ställs krav på att kommuner som avser att ingå exploateringsavtal ska 

”anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange 

grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 

detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 

konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal” (PBL 6:39).  

När Umeå kommun avser att ingå exploateringsavtal ska dessa riktlinjer gälla. Kommunen 

har dock rätt att frångå riktlinjerna om det krävs för att på ett ändamålsenligt sätt kunna 

genomföra en detaljplan. 

Allmänt 

Markexploatering innebär att markanvändningen inom ett område förändras genom att ny 

bebyggelse uppförs. Det kan betyda behov av att förvärva, bearbeta och iordningställa mark 

för bebyggelse, men även utbyggnad eller ombyggnad av gemensamma anordningar som 

gator inklusive belysning, gång- och cykelvägar, grönområden m.m.  

Dessa åtgärder som sker på grund av en exploatering belastar exploateringsprojektet. Det 

betyder att den fastighetsägare som exploaterar sin mark ska bekosta de åtgärder som är till 

nytta för exploateringen. När kommunen själv inte är exploatör regleras fastighetsägarens 

deltagande i nödvändiga åtgärder genom exploateringsavtal.  

Syftet med exploateringsavtal är att så långt som möjligt säkerställa att en detaljplan kan 

antas och genomföras på ett sådant sätt att kraven på ett välfungerande bebyggelseområde 

blir tillgodosedda.  

I avtalet klargörs bl.a. vilka tekniska anordningar som behövs, dess standard och vem som 

skall betala kostnaden för utförandet. Om kommunen ska vara huvudman för gator anläggs 

dessa i vanliga fall av kommunen. Det innebär dock inte att kommunen svarar för kostnaden, 

utan investeringskostnader betalas av den eller de fastighetsägare som har nytta av 

åtgärden. I exploateringsavtal regleras även kostnadsansvar för åtgärder utanför det aktuella 

planområdet, t.ex. kvalitetshöjningar i grönstrukturen eller i gatusystemet. 
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Definitioner 

Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli 

detaljplanelagt. Avsikten med en exploatering är att förädla marken för olika ändamål.  

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa 

mark för att kunna bygga bostäder, butiker, kontor, industrier och/eller verksamhetslokaler. 

Med sådana åtgärder avses också skydds- och säkerhetsåtgärder och att markföroreningar 

avhjälps. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga kompletterande gemensamma 

anordningar som gator, grönområden m.m.  

Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun 

och en byggaktör eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen och 

som inte avser ett avtal mellan kommunen och staten om utbyggnad av statlig infrastruktur.  

Den som ansvarar för utbyggnaden av ett exploateringsområde benämns exploatör. Det är 

oftast fastighetsägaren som är exploatör, men det kan även vara en annan byggaktör som 

genom avtal med fastighetsägaren har rätt att driva ett exploateringsprojekt på dennes 

mark.  

Exploateringsavtalets innehåll 

Exploateringsavtalet ska reglera  

• avtalsområdets avgränsning  

• parternas åtaganden  

• fördelning av ansvar och kostnader för exploateringens genomförande, exempelvis 

avseende projektering och utbyggnad av allmänna gator 

• frågor av administrativ karaktär, exempelvis garantiåtaganden och säkerställande av 

framtida förvaltning  

 

Vid behov regleras även  

• eventuell etappindelning  

• exploateringens utbyggnadstakt och tidpunkt för färdigställande  

• ekonomisk säkerhet för avtalets fullföljande  

 

De åtaganden om åtgärder som anges i avtalet ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska 

kunna genomföras. Med sådana åtgärder avses även åtgärder som behöver vidtas utanför 

det område som den aktuella detaljplanen omfattar och som är direkt föranledda av 

detaljplanen. Till denna kategori hör åtgärder som behövs för att ett nytt bebyggelseområde 



4 (5) 

ska kunna fungera, t.ex. anläggande av gator och annan infrastruktur. Åtgärderna ska stå i 

rimlig proportion till den nytta som byggaktören eller fastighetsägaren har av detaljplanen. 

Åtagandena avser inte åtgärder som kommunen har en skyldighet att enligt lag 

tillhandahålla, t.ex. byggnader för vård, utbildning eller omsorg.  

I områden för etappvis utbyggnad får exploateringsavtalet även avse ersättning eller avgifter 

för åtgärder som har genomförts före avtalets ingående. Motsvarande gäller även 

förskottsreglering av ersättning för planerade framtida investeringar. Till avtal om ersättning 

för redan utförda eller framtida åtgärder ska principer för området/investeringsprojektet 

biläggas där t.ex. fördelningsgrunder för ersättning, avgränsningar och andra förutsättningar 

beskrivs. Principerna för ett område ska godkännas politiskt.  

Självkostnadsprincipen ska tillämpas, vilket betyder att då ersättning eller avgift begärs ska 

beloppet som mest motsvara de faktiska eller de uppskattade kostnaderna för de tjänster 

eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.  

Exploateringsavtalets giltighet villkoras av att den aktuella detaljplanen vinner laga kraft. 

Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt medgivande. 

Säkerhet  

Om exploatören åsidosätter sina åtaganden enligt exploateringsavtalet har kommun eller 

berörd samfällighetsförening rätt att utföra arbetet på exploatörens bekostnad. Som garanti 

för avtalets fullföljande kan kommunen därför begära att exploatören ställer lämplig 

säkerhet.  

Säkerheten kan utgöras av bankgaranti, moderbolagsborgen, spärrat bankkonto eller 

likvärdigt. Säkerheten ska i första hand gälla utan begränsning i tid.  Det är kommunen som i 

varje enskilt fall bedömer vilken typ och omfattning av säkerhet som krävs.   

Säkerheten ska överlämnas till kommunen innan beslut om godkännande av 

exploateringsavtal fattas.  

Godkännande av exploateringsavtal 

Exploateringsavtal ska träffas innan en detaljplan kan antas av kommunen. 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslutar om godkännande av 

exploateringsavtal som avser genomförande av detaljplaner som antas av 

byggnadsnämnden.  
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Kommunfullmäktige beslutar om godkännande av exploateringsavtal som avser 

genomförande av detaljplaner som antas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslutar om godkännande av principer 

för uttag av exploateringsersättning som ska gälla för områden med etappvis utbyggnad.  
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-02 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00569 

Överenskommelse om samverkan för regional 

utveckling 2019-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna samverkansförslaget för regional utveckling mellan Region 
Västerbotten och Umeå kommun inklusive bilagan Överenskommelse för 
regional utveckling 2019 -2022. 
 
att de medel som anges i samverkansavtalets bilaga 1 "Kostnader för aktiva 
avtal utanför grundfinansieringen av samverkansavtalet för Umeå 
kommun" så beslutar varje berörd verksamhet eller nämnd inom 
kommunen själva över dessa och meddelar Region Västerbotten i särskild 
ordning. 

Ärendebeskrivning 
Under 2017-2018 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med 
Regionförbundet i Västerbottens län tagit fram ett förslag på en 
samverkansstruktur för regionalt utvecklingsarbete från och med 2019.  
 
Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som 
mellankommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller politiska 
och tjänstepersonsbaserade forum och bygger på fyra 
samverkansområden.  
 
Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region 
Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun 
tydliggörs överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen 
genom att ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen.  
 

Bakgrund:  
Under 2019 bildas Region Västerbotten genom att Västerbottens läns 
landsting och Regionförbundet i Västerbottens län (Region Västerbotten) 
sammanförs. Organisationsförändringen innebär att den nya Regionen och 
kommunerna behöver hitta nya former för att samverka då den formella 
samverkan som skett genom det gemensamma regionförbundet upphör.  
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00569 
 
 
 
Ambitionen från regionen och kommunerna är att fortsätta med en nära 
samverkan kring regional utveckling och den struktur för mellankommunalt 
samarbete som funnits inom Region Västerbotten.  
 
Inom ramen för förberedelseprojektet för Regionbildning 2019 har ett 
särskilt uppdrag tagit fram ett förslag till samverkansstruktur. Den 
primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten har, på uppdrag 
av den politiska styrgruppen för förberedelsearbetet inför regionbildning, 
varit ansvariga för att bereda frågan om ny samverkansstruktur för 
kommunernas räkning.  
 
En viktig del i detta arbete var en remiss om kommunernas behov och syn 
på samverkan i framtiden som genomfördes under hösten 2017. Förslaget 
har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Region Västerbotten samt 
kommunchefer som företrädare för Region 10, Umeåregionen och 
Skellefteåregionen. Förslaget har diskuterats och utvecklats vid 
kommunchefsträffar, dialogmöten och konferenser. 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för regional utveckling mellan Region Västerbotten och 
Umeå kommun.  
 
Överenskommelse om regional samverkan för regional utveckling  
2019–2022. 

Beredningsansvariga 
Charlotte Lundkvist 

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten 
info@regionvasterbotten.se 
niklas.gandal@regionvasterbotten.se   
 
 
Margaretha Alfredsson Johan Gammelgård 
stadsdirektör tillväxtdirektör 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 283 

Diarienr: KS-2018/00569 

Överenskommelse om samverkan för regional 

utveckling 2019–2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna samverkansförslaget för regional utveckling mellan Region 

Västerbotten och Umeå kommun inklusive bilagan Överenskommelse för 

regional utveckling 2019–2022. 

 

att de medel som anges i samverkansavtalets bilaga 1 "Kostnader för 

aktiva avtal utanför grundfinansieringen av samverkansavtalet för Umeå 

kommun" så beslutar varje berörd verksamhet eller nämnd inom 

kommunen själva över dessa och meddelar Region Västerbotten i särskild 

ordning. 

Ärendebeskrivning 

Under 2017–2018 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med 

Regionförbundet i Västerbottens län tagit fram ett förslag på en 

samverkansstruktur för regionalt utvecklingsarbete från och med 2019.  

 

Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som 

mellankommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller politiska 

och tjänstepersonsbaserade forum och bygger på fyra 

samverkansområden.  

 

Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region 

Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun 

tydliggörs överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen 

genom att ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen.  

 

Bakgrund:  

Under 2019 bildas Region Västerbotten genom att Västerbottens läns 

landsting och Regionförbundet i Västerbottens län (Region Västerbotten) 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

sammanförs. Organisationsförändringen innebär att den nya Regionen 

och kommunerna behöver hitta nya former för att samverka då den 

formella samverkan som skett genom det gemensamma regionförbundet 

upphör. Ambitionen från regionen och kommunerna är att fortsätta med 

en nära samverkan kring regional utveckling och den struktur för 

mellankommunalt samarbete som funnits inom Region Västerbotten.  

 

Inom ramen för förberedelseprojektet för Regionbildning 2019 har ett 

särskilt uppdrag tagit fram ett förslag till samverkansstruktur. Den 

primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten har, på uppdrag 

av den politiska styrgruppen för förberedelsearbetet inför regionbildning, 

varit ansvariga för att bereda frågan om ny samverkansstruktur för 

kommunernas räkning. En viktig del i detta arbete var en remiss om 

kommunernas behov och syn på samverkan i framtiden som genomfördes 

under hösten 2017. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp 

bestående av Region Västerbotten samt kommunchefer som företrädare 

för Region 10, Umeåregionen och Skellefteåregionen. Förslaget har 

diskuterats och utvecklats vid kommunchefsträffar, dialogmöten och 

konferenser. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för regional utveckling mellan Region Västerbotten och 

Umeå kommun.  

 

Överenskommelse om regional samverkan för regional utveckling  

2019–2022. 

Beredningsansvariga 

Charlotte Lundkvist 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
info@regionvasterbotten.se, niklas.gandal@regionvasterbotten.se 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 



Samverkansavtal för regional 

utveckling mellan Region 

Västerbotten och Umeå Kommun 

§1 Parter 

Överenskommelsen om samverkan träffas mellan Region 

Västerbotten och Umeå kommun. 

 
Likalydande avtal tecknas med samtliga kommuner i Västerbottens län. 

 
§2 Kontraktshandlingar 

För detta samverkansavtal gäller i denna paragraf angivna 

kontraktshandlingar, som är bifogad till detta avtal. Förekommer i 

kontraktshandlingarna mot varandra stridande bestämmelser gäller 

kontraktshandlingarna i angiven ordning. 

 
l. Samverkansavtal (detta dokument) 

2. Överenskommelse mellan Region Västerbotten och Umeå kommun 

 
§3 Giltighetstid 

Samverkansavtal gäller från 2019-01-0l till 2022-12-31. 

 
§4 Samverkansavtalets omfattning 

Samverkansavtalet gäller den verksamhet som anges i 

”Överenskommelse om samverkan för Västerbottens läns 

utveckling 2019-2022”. Överenskommelsen omfattar 

samverkansområden baserade på den regionala 

utvecklingsstrategin och mellankommunala samverkansbehov 

samt en beredningsorganisation. Områdena är a) Samhällen som 

inkluderar och utvecklar människor, b) Platsbaserad 

näringslivsutveckling och innovation c) Investeringar i utbildning 

och kompetens, d) Hälsa och social välfärd. De olika områdenas 

innehåll är specificerade i Överenskommelse om samverkan för 

Västerbottens läns utveckling 2019-2022. 

 

Kommunerna och Region Västerbotten kan därutöver, var och en 

för sig eller tillsammans teckna fler överenskommelser och avtal. 

Sådana överenskommelser och avtal knyts som underavtal till 

denna överenskommelse. En aktuell lista över avtal som är aktiv 

mellan Umeå kommun och Region Västerbotten som är gällande 

vid tecknandet av detta samverkansavtal hittas i bilaga 1. 

 

 



§5 Samverkansavtalets syfte 

Syftet med en överenskommelse om samverkan mellan Region 

Västerbotten och Västerbottens läns kommuner är att tillsammans 

stärka den regionala utvecklingen med utgångspunkt från den 

regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

Regionen och kommunerna har gemensamma intressen inom de 

flesta områdena inom den regionala utvecklingsstrategin. 

Dessutom finns det behov av att genom samverkan skapa 

effektivare arbetssätt och högre kvalitet i genomförandet av de 

kommunala och regionala uppdragen. Genom denna struktur 

stärks möjligheterna till samverkan mellan kommuner och 

samverkan mellan kommunerna och regionkommunen. 

 
§6 Insyn 

Regionen ska till kommunen lämna ut sådan information som 

begärs för att kunna bedöma om detta avtal fullföljs. 

 
§7 Uppföljning 

Överenskommelsen om samverkan ska följas upp löpande 

under avtalstiden, med en utvärdering av 

överenskommelsen i sin helhet i slutet av avtalsperioden. 

 
§8 Ersättning 

Ersättning för 2019 utgår med 49,89 kronor per invånare. 

Utgångspunkten för uppräkningen efterföljande år är 

Landstingsprisindex1 (LPI) 

 
Region Västerbotten ersätts varje månad i förskott med en 

tolftedel av den överenskomna ersättningen.  

 
§9 Förlängning 

Avtalet gäller till dess ett nytt avtal ersätter detta eller om avtalet sägs upp. 

 
§10 Uppsägning 

Samverkansavtalet kan sägas upp av part senast 12 månader före avtalstidens utgång. 

 
§11 Tvist 

Tvister om tolkningen av detta avtal ska i första hand lösas genom dialog mellan 

kommunen eller kommunerna och regionledningen. 

 
Om parterna inte är överens om utförandet av uppdraget enligt 

detta avtal har kommunen rätt att hålla inne delar av eller hela 

                                                      
1 Summan 49,89 är fastslaget inom Regionförbundet Region Västerbotten och gäller för 2019. Uppräkningen 

fastställs efter 2019 årligen inom den samverkansstruktur som avses i detta samverkansavtal. Utgångspunkten 

för processen att fastställa uppräkningen är LPI (Exkl. Läkemedel). 



ersättningen fram tills dess att en överenskommelse nåtts. Detta 

skall ha föregåtts av en dialog där parterna haft möjlighet att 

diskutera om avtalet kan anses vara uppfyllt eller inte. Innehållen 

ersättning ska högst vara 50 % av den ersättning som avser det 

omtvistade området. I överenskommelsen ska det framgå hur den 

innehållna ersättningen ska regleras. 

 

Kontaktperson på Region Västerbotten: 

 

Kontaktperson Umeå kommun: 

 
§12 Tecknande 

Avtalet tecknas i två original där part tagit var sitt. 

 

§13 Kontaktpersoner 

 

Region Västerbotten: 

 

Umeå kommun: 

 

Ändring av kontaktpersoner skall omgående meddelas motpart skriftligen med uppgift 

om ny kontaktperson 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

…………………….   ………………………….. 

Landstingsråd    Kommunalråd 

 

 

 

……………………   …………………………… 

Regionråd    Kommunchef   

 

 

 

……………………. 

Landstingsdirektör     

 

 

 

 

  



Bilaga 1. Kostnader för aktiva avtal utanför grundfinansieringen av 

samverkansavtalet för Umeå kommun 

 

 

Avser kostnad 

år: 

Avtal/verksamhet Beräkningsmodell Kostnad 

2019 MediaCenter 17,84 kr/inv 2 228 341  

2019 Infomix 5,04 kr/inv - 

2019 FoU Välfärd¹ 12 kr/inv 1 498 884 

2018 V&O college² Andel 139 896 

2019 North Sweden³ Andel 445 844 

2018 Samverkan inom 

samhällsbyggnad⁴ 

Fast kostnad - 

2018 Samordning SIP-Prator Andel 213 555 

2018 PRATOR, anpassning Andel 23 279 

2018 Landguiden Andel 66 180 

2018 Samordning och drift 

distansmötestjänst⁵ 

Användning 35 860 

2019 Totalt - 3 873 375 

 

 

Med "andel" avses en kostnadsfördelningsmodell där kommunens kostnad bestäms av kommunens 

andel av länets totala befolkning. Befolkningsmängd enligt befolkningssiffror 1 november 2016 för 2018 

och 1 november 2017 för 2019. 

1) Inkluderar verksamhetsområde socialpsykiatri 

2) Avgiftsnivå fastställs årligen. 

3) Uppräkning med löneindex i vårpropositionen 

4) Drivs i projektform med medfinansiering och inte med avgifter  

5) Uppskattning, framskrivning utifrån faktisk användning kv 1 2018 
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Överenskommelse om samverkan för regional utveckling i Västerbottens län. 

 

Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekommenderar Umeå 

kommun att anta Överenskommelse om samverkan för regional utveckling med 

tillhörande samverkansavtal. Vi ber att inkomma med beslut om överenskommelsen och 

samverkansavtalet till Region Västerbotten senast den 5 december 2018.  

  

Ärendebeskrivning: 

 

Under 2017-2018 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med 

Regionförbundet i Västerbottens län tagit fram ett förslag på en samverkansstruktur för 

regionalt utvecklingsarbete från och med 2019.  

 

Samverkansstrukturen syfte är att skapa forum och beredningsstrukturer för en 

förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveckling. Samverkan 

omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som mellankommunal samverkan.  

Samverkansstrukturen innehåller politiska och tjänstepersonsbaserade forum och 

bygger på fyra samverkansområden. 

 

Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region Västerbotten är 

likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs överenskommelsens 

innebörd för den enskilda kommunen genom att ett samverkansavtal tecknas mellan 

kommunen och regionen.  

 

Bakgrund: 

 

Under 2019 bildas Region Västerbotten genom att Västerbottens läns landsting och 

Regionförbundet i Västerbottens län (Region Västerbotten) sammanförs. 

Organisationsförändringen innebär att den nya Regionen och kommunerna behöver 

hitta nya former för att samverka då den formella samverkan som skett genom det 

gemensamma regionförbundet upphör. Ambitionen från regionen och kommunerna är 

att fortsätta med en nära samverkan kring regional utveckling och den struktur för 

mellankommunalt samarbete som funnits inom Region Västerbotten. 

 

Inom ramen för förberedelseprojektet för Regionbildning 2019 har ett särskilt uppdrag 

tagit fram ett förslag till samverkansstruktur. Den primärkommunala delegationen vid 

Region Västerbotten har, på uppdrag av den politiska styrgruppen för 

förberedelsearbetet inför regionbildning, varit ansvariga för att bereda frågan om ny 
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samverkansstruktur för kommunernas räkning. En viktig del i detta arbete var en remiss 

om kommunernas behov och syn på samverkan i framtiden som genomfördes under 

hösten 2017.Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Region 

Västerbotten samt kommunchefer som företrädare för Region 10, Umeåregionen och 

Skellefteåregionen. Förslaget har diskuterats och utvecklats vid kommunchefsträffar, 

dialogmöten och konferenser.  

 

Kontaktpersoner i ärendet: 

 

Hans Lindberg, Ordförande Primärkommunala delegationen 

hans.lindberg@umea.se 

 

Hans-Inge Smetana, Vice ordförande Primärkommunala delegationen 

hans-inge.smetana@kristdemokraterna.se 

 

Jonas Lundström, Enhetschef Region Västerbotten 

Jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se 

 

Niklas Gandal, Utvecklingsplanerare Region Västerbotten: 

niklas.gandal@regionvasterbotten.se 

 

 

Beslutsunderlag: 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2019-2022 
Samverkansavtal för regional utveckling mellan Region Västerbotten och Umeå 
kommun. 
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Inledning 
Den regionala utvecklingen skapas av människor, organisationer, företag, 

offentliga institutioner inom och utanför Västerbottens län. Västerbottens läns 

kommuner har en stor påverkan på länets utveckling genom sina kommunala 

uppdrag och arbete med hållbar tillväxt och attraktivitet. Region Västerbotten 

har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län och ska samordna, 

bidra till genomförandet samt följa upp det regionala utvecklingsarbetet. 

Mellan åren 2008-2019 har kommunerna och Västerbottens läns landsting 

samverkat för länets regionala utveckling genom det gemensamma 

Regionförbundet i Västerbottens län (Region Västerbotten). Från och med 1 

januari 2019 bildas en ny organisation, regionkommunen Region Västerbotten 

genom att regionförbundet och Västerbottens läns landsting slås ihop. Den nya 

organisationen tar då över regionförbundets uppgifter inom det regionala 

utvecklingsuppdraget, samt landstingets ansvar för regional hälso-och sjukvård.  

Region Västerbotten och länets kommuner vill att samsynen, samarbetet och 

samverkan i utvecklings- och verksamhetsfrågor från regionförbundet även ska 

prägla samarbetet från och med 2019. Dessa aspekter är viktiga byggstenar för 

att utveckla välfärden och en hållbar attraktiv region. 

Samverkan för länets utveckling handlar om att samverka kring det regionala 

utvecklingsuppdraget, men även att hitta former för att stärka länets utveckling 

genom samverkan mellan kommuner och mellan kommunen och region i frågor 

som har sin grund i primärkommunala uppdrag som till exempel skola, 

samhällsplanering och social välfärd. Kommunerna och Region Västerbotten 

sluter därför denna överenskommelse för att skapa en god och effektiv 

samverkan för länets utveckling och gemensamma bästa. 

Genom överenskommelsen om samverkan samlar kommunerna och regionen en 

gemensam strävan, uppdrag, aktiviteter och resurser i en gemensam 

samverkansplattform. Till skillnad från samverkan inom regionförbundet har 

kommunerna ingen formell beslutsbefogenhet över det frågor inom det regionala 

utvecklingsuppdraget. På motsvarande sätt har regionen inga formella 

beslutsmandat över de frågor som handlar om mellankommunal samverkan. 

Överenskommelsen bygger således på ett gemensamt åtagande för länets 

utveckling, genom ömsesidigt förtroende och delat ansvar för 

överenskommelsens genomförande. Överenskommelsen skapar former för 

gemensam beredning, samverkan och samråd i uppdrag och beslut som formellt 

fattas av kommunerna och regionen genom en transparent och 

samverkansbaserad beredningsstruktur. 
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Ett gemensamt ansvar och åtagande 
Genom denna överenskommelse gör Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län ett åtagande att samverka kring det gemensamma ansvaret att 

genom sina respektive uppdrag utveckla länet för de kvinnor och män som bor 

och verkar här. Överenskommelsens innebörd för de enskilda kommunerna 

tydliggörs genom individuella samverkansavtal. 

Den regionala utvecklingsstrategin anger länets gemensamma inriktning för 

regional utveckling i Västerbottens län och är basen för de samverkansområden 

som denna överenskommelse anger. Visionen för strategin är att ”från kust till 

fjäll skapa en hållbar attraktiv region”. Utvecklingen mot visionen mäts genom 

ett antal indikatorer på regional och lokal nivå. 

Överenskommelsen ska bidra till att stärka det lokala och regionala 

utvecklingsarbetet i Västerbottens län. En viktig del i detta är att inom samtliga 

områden integrera ett miljö- och klimatperspektiv, bidra till att skapa 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt arbeta för mångfald och 

likabehandling.  

Samverkan mellan regionen och kommunerna bidrar till att utveckla och stärka 

välfärden samt till att gemensamt uppnå målen för det regionala 

utvecklingsarbetet genom att: 

● Öka kvaliteten och effektiviteten i de kommunala och regionala 

uppdragen 

● Utveckla det långsiktiga strategiska arbetet med regional utveckling 

● Höja den gemensamma kunskapen om länets utvecklingsförutsättningar 

● Skapa tillit och förståelse för parternas uppdrag, ansvar och 

förutsättningar 

● Stärka sammanhållningen och samarbetet för länets utveckling 

 

En effekt av samverkansmodellen är också att statliga, regionala och kommunala 

medel samlas och riktas mot gemensamma mål och därigenom ökar 

effektiviteten och kraften av de samlade resurserna. 

För att uppnå målen styr och finansierar regionen och kommunerna en 

gemensam samverkansstruktur som innefattar regionalt utvecklingsarbete, 

samverkan kring mellankommunala frågor samt gemensamma 

verksamhetsåtaganden. Samverkansstrukturen ska ha effektiva arbetsformer som 

säkerställer transparens och delaktighet och som första hand bygger på digitala 

verksamhetsformer. Ansvarsfördelning och roller i det operativa arbetet mellan 

grupperingar och politiska forum klargörs i arbetet med de årliga 

verksamhetsplanerna. 

Beredningsorganisationen för överenskommelsen finns beskriven i bilaga 1 

 

Finansiering av samverkan 
Kommunerna och regionen ansvarar gemensamt för att finansiera administration 

och tjänstepersoner kopplade till politisk organisation, beredningsfunktioner 

samt samordning av samverkansområden. 

Det regionala utvecklingsarbetet finansierar regionen genom den regionala 

utvecklingsnämndens budget. Kommunerna förstärker arbetet genom en 



 

4 (8) 

grundfinansiering motsvarande 49,89 kr/invånare. Utgångspunkten för 

uppräkning under kommande år är Landstingsprisindex (LPI).  

Funktionerna administreras i första hand inom Region Västerbottens förvaltning. 

Kommunerna och regionen deltar aktivt på politisk nivå samt tjänstepersonsnivå, 

och bidrar med finansiering till den gemensamma strukturen.  

Utöver detta finansieras nätverk, plattformar, projekt med mera genom särskilda 

avtal eller i gemensamma projekt mellan regionen och kommunerna. 

Utgångspunkten för finansiering av nya samverkansavtal är att 

kostnadsfördelningen baseras på befolkningsstorlek, men kan anpassas efter 

behov. Samverkan finansieras alltså i tre former: 

1) Grundfinansiering för samverkan inom regionalt utvecklingsarbete 

2) Särskilda samverkansavtal 

3) Gemensamma projekt med extern medfinansiering 

 

En förteckning över de särskilda avtal som är verksamma vid ingången av denna 

överenskommelse för respektive kommun biläggs de individuella 

samverkansavtalen. 

 

Uppföljning och revidering 
Överenskommelsen aktualitetsprövas inför varje ny mandatperiod, och sträcker 

sig således under 4 års tid. Överenskommelsen följs upp genom löpande 

utvärdering för att säkerställa att parterna anser att berednings- och 

arbetsformerna fungerar i enlighet med överenskommelsen. En första 

utvärdering skall göras innan utgången av 2020. Aktualiseringsprövning sker 

under 2022, vid utvärderingen och aktualitetsprövningen förs dialog kring 

överenskommelsen i sin helhet, vad gäller arbetsformer och resultat samt dess 

finansiering och samverkansstruktur. Samverkans resultat och effekter på den 

regionala utvecklingen följs upp och utvärderas i huvudsak inom ramen för 

arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och kommunernas 

verksamhetsuppföljning. 

Samverkansområden 
Överenskommelsens samverkansområden bygger på den regionala 

utvecklingsstrategin för Västerbottens län (RUS) samt de mellankommunala 

samverkansområden som finns idag inom Region Västerbotten. Under 

halvtidsutvärderingen 2020 uppdateras överenskommelsen utifrån den nya 

RUS:ens mål och vision.  

Samverkansområdena ska stärka samverkan på tjänstepersonsnivå mellan 

kommunerna och regionen, och initierar eller verkställer ärenden inom den 

politiska samverkansstrukturen. Beredningsorganisationen och de politiska 

forumen beskrivs i bilaga 1. 

Varje samverkansområde samordnas av Region Västerbotten. För arbetet inom 

samverkansområdena har såväl regionen som kommunerna ansvar för att driva 

arbetet framåt. Varje samverkansområde kan ha nätverk, verksamheter och 
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projekt kopplade till sig. Arbetet styrs av årliga verksamhetsplaner som fastställs 

i den primärkommunala beredningen (PKB). 

 

Samhällen som inkluderar och utvecklar människor  
Människors livsmiljöer och livsvillkor är avgörande för en regions attraktivitet. 

En mängd faktorer påverkar hur attraktiv en region är för kvinnor och män. 

Inom detta samverkansområde samlas en rad frågor av betydelse för människors 

livskvalitet, kreativitet och utveckling. Inom överenskommelsen finns följande 

delområden 

● Samverkan inom samhällsbyggnadssektorn 

● Kollektivtrafik 

● Transportinfrastruktur 

● Kultur 

● Digitalisering 

● Övergripande frågor kopplade till regional utveckling 

Platsbaserad näringslivsutveckling och innovation  
Regionen har i många avseenden unika tillgångar i form av bland annat kunskap, 

råvaror och natur- och kulturmiljöer. För att ta tillvara potentialen krävs 

samverkan mellan olika typer av aktörer. Inom detta samverkansområde samlas 

insatser för att gemensamt stärka arbetet med företagande, innovation samt 

arbetet med internationella frågor som till exempel EU:s fonder och program. 

Inom överenskommelsen finns följande delområden 

● Nätverk inom Näringslivsutveckling och innovation 

● EU och internationella frågor 

● Andra frågor kopplade till näringslivsutveckling och innovation 

Investeringar i utbildning och kompetens  
Utbildning och kompetensförsörjningen är viktig för den regionala utvecklingen. 

Idag råder brist på rätt kompetens i många sektorer, samt att kommuner och 

andra aktörer möter utmaningar för att kunna erbjuda god utbildning. I 

Västerbotten finns sedan länge etablerade strukturer för samverkan inom 

utbildningsområdet. Dessa strukturer består både av informella strukturer som 

nätverk, men också mer etablerade institutioner som den gemensamma 

gymnasieantagningen och verksamheter som Mediacenter. Regionen har 

uppdraget att arbeta med regional kompetensförsörjning och arbetar med 

näringslivsfrågor samt företräder länet i många nationella forum av betydelse för 

utbildning och kompetensförsörjning. Inom detta område finns stora synergier 

och samordningseffekter mellan kommunala och regionala uppdrag. Inom 

överenskommelsen finns följande delområden och verksamheter 

● Samverkan och samordning inom utbildning och kompetensförsörjning 

● Gymnasieantagningen 

● Mediacenter 

● Infomix 

● Arbetsmarknadsfrågor 

● Nätverk inom utbildningsområdet 
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Hälsa och social välfärd 
Länet har precis som andra regioner stora utmaningar inom området hälsa och 

social välfärd. En åldrande befolkning, ökande psykisk ohälsa och stora behov 

av samordning, innovation och nya arbetssätt inom såväl hälso- och sjukvård 

som socialtjänsten och äldrevården är frågor som kommer att ha stor påverkan 

på länets utveckling de kommande åren. Området är komplext, då det ofta direkt 

rör människor och handlar om omfattande system där flera aktörer har 

överlappande ansvar och befogenheter. Inom överenskommelsen finns följande 

delområden och verksamheter 

● Samverkan och samordning inom hälsa och social välfärd (Regionala 

samverkans och stödstrukturer inom socialtjänst och närliggande hälso- 

och sjukvård) 

● Samordning och samverkan i koppling till den kommande 

samverkansstrukturen mellan regionkommunen och kommunerna inom 

vård och omsorg (I dagsläget AC konsensus med beredningsgrupper. 

Utredning och implementering av ny modell under 2018-2019) 

● FoU Välfärd och sakområde socialpsykiatri (Tidigare socialpsykiatriskt 

kunskapscentrum) 

● Länssamrådsgrupp vårdsam 

● Vård & omsorgscollege 

● Nätverk inom inom området hälsa och social välfärd (Nationella, 

regionala och lokala nätverk) 

● Företrädarskap för kommunerna inför nya lagstiftningar (Exempelvis 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, uppdrag 

psykisk hälsa) 
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Bilaga 1: Beredningsorganisation 

Samverkansforum 
För politisk samverkan mellan regionen och kommunerna samt mellan 

kommunerna innehåller överenskommelsen ett antal politiska forum. Region 

Västerbotten arvoderar de politiker från kommun och region som sitter i den 

gemensamma beredningen. För övriga politiska forum inom 

beredningsorganisationen utgår ingen arvodering. 

Dessa forum lämnar beslutsrekommendationer för beslut i kommunerna 

och/eller i Region Västerbotten. En grupp bestående av kommunchefer och 

tjänstepersoner från Region Västerbotten bereder ärenden inför de politiska 

mötena.  

 

Utöver det som anges i denna överenskommelse finns andra samverkansytor 

mellan kommun och region. Ett sådant är det regionledningsmöte där 

kommunledningarna och regionledningen möts. Ett annat är den samrådsstruktur 

som skapas kopplat till vård- och omsorgsfrågor.  

 

Gemensam beredning för regional utveckling 
Den gemensamma beredningen tar upp frågor som rör regional utveckling och 

andra frågor kopplade till överenskommelsen. Beredningen utgörs av 7 politiker 

från den primärkommunala beredningen (PKB) och 6 politiker från regionala 

utvecklingsnämnden (RUN). Dagordningen till den gemensamma beredningen 

bereds av kommunchefsgruppen och den regionala utvecklingsdirektören. Den 

gemensamma beredningen beslutar om rekommendationer till den 

primärkommunala beredningen (PKB) och Nämnden för regional utveckling 

(RUN). 

 

Primärkommunal beredning (PKB) 
Den primärkommunala beredningen består av 30 politiker från kommunerna där 

varje kommun har 2 representanter. PKB fattar beslut om 

beslutsrekommendationer till kommunerna samt antar yttranden om ärenden till 

och från den gemensamma beredningen.  

Kopplat till sig har PKB två beredningar och ett utskott:  

 

Primärkommunala beredningens arbetsutskott (PKB AU) utgörs av 7 politiker 

från PKB och utgör en allmän beredning inför PKB. 

 

Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning (BUK) utgörs av 

kommunala politiker och har ett särskilt beredningsansvar för frågor kopplade 

till utbildningsfrågor. BUK är också politisk styrgrupp för gymnasieantagningen 

och andra projekt inom området. 

 

Beredningen för Hälsa och social välfärd (BHS) utgörs av kommunala politiker 

och har ett särskilt beredningsansvar för frågor kopplade till hälsa och social 

välfärd. BHS är också politisk styrgrupp för  FoU-välfärd och andra projekt 

inom området. 
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Figur 1: Översikt beredningsorganisation för samverkan 
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-24 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00806 

Namnrättigheter på kommunala anläggningar 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fritidsnämnden tilldelas rätten att ansvara för namnen på de 
idrottsanläggningar/arenor som ägs av Umeå kommun.  
 
Som förvaltaren av namnrättigheten, avseende de kommunägda 
idrottsanläggningarna/arenorna, äger nämnden i sin tur rätt att, för ett 
särskilt objekt, under en begränsad tid överlåta denna rättighet. 
Fritidsnämnden har vid ett sådant överlåtande att ta ställning till avgivet 
namnförslag samt i ett särskilt avtal reglera övriga villkor för överlåtelsen. 
Fritidsnämndens uppgift enligt ovan förs in i nämndens reglemente. 

Ärendebeskrivning 
Föreningar har sedan ett antal år tillbaka rätten att namnsätta kommunala 
anläggningar och på så sätt ge föreningar ett ekonomiskt tillskott. 
Beslutande organ är idag kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 
beredningen genomförs av tjänstepersoner inom fritid i samråd med 
fastighet som är fastighetsägare. 
 
Fritidsnämnden informeras om beredningen men är inte delaktiga i 
beslutet. Ärendehanteringen frångår alltså normal rutin där ärenden som 
ska beslutas i KSAU först måste beslutas i respektive nämnd innan KSAU 
fattar det slutgiltiga beslutet. För att effektivisera processen, följa rutiner 
för ärendehanteringen och samtidigt göra fritidsnämnden delaktig och 
ansvarig är det av vikt att besluten om namnrättigheter på anläggningar 
delegeras till fritidsnämnden från KSAU. 

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens protokoll. 

Beredningsansvariga 
Lennart Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00806 
 
 
Margaretha Alfredsson   Lennart Nilsson 
stadsdirektör     kommunjurist 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 297 

Diarienr: KS-2018/00806 

Namnrättigheter på kommunala anläggningar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fritidsnämnden tilldelas rätten att ansvara för namnen på de 

idrottsanläggningar/arenor som ägs av Umeå kommun.  

 

Som förvaltaren av namnrättigheten, avseende de kommunägda 

idrottsanläggningarna/arenorna, äger nämnden i sin tur rätt att, för ett 

särskilt objekt, under en begränsad tid överlåta denna rättighet. 

Fritidsnämnden har vid ett sådant överlåtande att ta ställning till avgivet 

namnförslag samt i ett särskilt avtal reglera övriga villkor för överlåtelsen. 

Fritidsnämndens uppgift enligt ovan förs in i nämndens reglemente. 

Ärendebeskrivning 

Föreningar har sedan ett antal år tillbaka rätten att namnsätta 

kommunala anläggningar och på så sätt ge föreningar ett ekonomiskt 

tillskott.  

 

Beslutande organ är idag kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 

beredningen genomförs av tjänstepersoner inom fritid i samråd med 

fastighet som är fastighetsägare. 

 

Fritidsnämnden informeras om beredningen men är inte delaktiga i 

beslutet. Ärendehanteringen frångår alltså normal rutin där ärenden som 

ska beslutas i KSAU först måste beslutas i respektive nämnd innan KSAU 

fattar det slutgiltiga beslutet. För att effektivisera processen, följa rutiner 

för ärendehanteringen och samtidigt göra fritidsnämnden delaktig och 

ansvarig är det av vikt att besluten om namnrättigheter på anläggningar 

delegeras till fritidsnämnden från KSAU. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens protokoll. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beredningsansvariga 

Lennart Nilsson 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Fritidsnämnden 2018-10-17 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 57 

Diarienr: FN-2018/00305 

Namnrättigheter på kommunala anläggningar 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

att rekommendera att kommunfullmäktige beslutar att fritidsnämnden 

tilldelas rätten att ansvara för namnen på de idrottsanläggningar/arenor 

som ägs av Umeå kommun. 

Som förvaltaren av namnrättigheten, avseende de kommunägda 

idrottsanläggningarna/arenorna, äger nämnden i sin tur rätt att, för ett 

särskilt objekt, under en begränsad tid överlåta denna rättighet. 

Fritidsnämnden har vid ett sådant överlåtande att ta ställning till avgivet 

namnförslag samt i ett särskilt avtal reglera övriga villkor för 

överlåtelsen. 

Fritidsnämndens uppgift enligt ovan förs in i nämndens reglemente. 

Ärendebeskrivning 

Föreningar har sedan ett antal år tillbaka rätten att namnsätta 

kommunala anläggningar och på så sätt ge föreningar ett ekonomiskt 

tillskott. Beslutande organ är idag kommunstyrelsens arbetsutskott och 

beredningen genomförs av tjänstepersoner inom fritid i samråd med 

fastighet som är fastighetsägare. 
 

Fritidsnämnden informeras om beredningen men är inte delaktiga i 

beslutet. Ärendehanteringen frångår alltså normal rutin där ärenden som 

ska beslutas i KSAU först måste beslutas i respektive nämnd innan KSAU 

fattar det slutgiltiga beslutet. För att effektivisera processen, följa rutiner 

för ärendehanteringen och samtidigt göra fritidsnämnden delaktig och 

ansvarig är det av vikt att besluten om namnrättigheter på anläggningar 

delegeras till fritidsnämnden från KSAU. 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingson, fritidschef 

Lennart Nilsson, kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Fritidsnämnden 2018-10-17 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-31 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00819 

Höjning av taxa för inkörd snö på snötippar 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att höja avgiften för inkörd snö på snötippar till 8 kr/m3 från 2019-01-01 
 
att avgiften indexuppräknas årligen med anläggningsmaskinindex och 
maskinkostnader inkl. drivmedel och förarkostnader. Fördelning 50/50% 
mellan index. Basmånad är november 2018 
 
att detta pris ska gälla från 1 oktober till och med 30/4 respektive år och 
mellan kl 07:00-16:00 måndag – fredag med undantag av helgdagar och 
röda dagar 
 
att övrig tid under året och mellan kl 16:00 – 07:00 samt helgdagar och 
röda dagar räknas priset upp med 25% på ordinarie pris 
 
att en administrativ kostnad ska utgå med 12% för alla kunder. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige höjer avgifterna för 
inkörd snö på snötippar.  
 
Kommunfullmäktige antog 1999-12-20 tippavgifter för inkörd snö på 
snötippar. Avgiften bestämdes till 3 kr/m3 och den administrativa 
kostnaden för externa kunder beslutades till 12% och för kommunala bolag 
10 %. 
 
Volym på respektive typ av lastbil beslutades till följande: 
2-axlad lastbil; 14 m3 
3-axlad lastbil; 18 m3 
4-axlad lastbil; 23 m3 
 
Under åren har kostnaderna ökat för drift och underhåll av snötipparna på 
grund av: 
- Ökad mängd inkörd snö. 
- Inpassage till tipparna under kvällar och helger. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00819 
 
 
- Tillsynsavgifter och miljöavgifter 
- Kontrollprogram 
- Deponi av avfall från verksamheten 
- Ökade krav på övervakning av området 
- Städkostnader av ytan 
- Tillsyn av området 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens protokoll 2018-10-25, § 103. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden  
 
 
Margaretha Alfredsson Tomas Jakobsson 
stadsdirektör kommunsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 299 

Diarienr: KS-2018/00819 

Taxehöjning snötippar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att höja avgiften för inkörd snö på snötippar till 8 kr/m3 från 2019-01-01 

 

att avgiften indexuppräknas årligen med anläggningsmaskinindex och 

maskinkostnader inkl. drivmedel och förarkostnader. Fördelning 50/50% 

mellan index. Basmånad är november 2018 

 

att detta pris ska gälla från 1 oktober till och med 30/4 respektive år och 

mellan kl 07:00-16:00 måndag – fredag med undantag av helgdagar och 

röda dagar 

 

att övrig tid under året och mellan kl 16:00 – 07:00 samt helgdagar och 

röda dagar räknas priset upp med 25% på ordinarie pris 

 

att en administrativ kostnad ska utgå med 12% för alla kunder. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige höjer avgifterna för 

inkörd snö på snötippar.  

 

Kommunfullmäktige antog 1999-12-20 tippavgifter för inkörd snö på 

snötippar. Avgiften bestämdes till 3 kr/m3 och den administrativa 

kostnaden för externa kunder beslutades till 12% och för kommunala 

bolag 10 %. 

 

Volym på respektive typ av lastbil beslutades till följande: 

2-axlad lastbil; 14 m3 

3-axlad lastbil; 18 m3 

4-axlad lastbil; 23 m3 

 



Sida 2 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Under åren har kostnaderna ökat för drift och underhåll av snötipparna 

på grund av: 

- Ökad mängd inkörd snö. 

- Inpassage till tipparna under kvällar och helger. 

- Tillsynsavgifter och miljöavgifter 

- Kontrollprogram 

- Deponi av avfall från verksamheten 

- Ökade krav på övervakning av området 

- Städkostnader av ytan 

- Tillsyn av området 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2018-10-25, § 103. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2018-10-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 103 

Diarienr: TN-2018/00995 

Taxehöjning snötippar 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta   

- att höja avgiften för inkörd snö på snötippar till 8 kr/m3 från 2019-

01-01.  

- att avgiften indexuppräknas årligen med anläggningsmaskinindex 

och maskinkostnader inkl. drivmedel och förarkostnader. 

Fördelning 50/50% mellan index. Basmånad är november 2018.      

- att detta pris ska gälla från 1 oktober till och med 30/4 respektive 

år och mellan kl 07:00-16:00 måndag – fredag med undantag av 

helgdagar och röda dagar. 

- att övrig tid under året och mellan kl 16:00 – 07:00 samt 

helgdagar och röda dagar räknas priset upp med 25% på ordinarie 

pris. 

- att en administrativ kostnad ska utgå med 12% för alla kunder.   

Ärendebeskrivning 

1999-12-20 antog kommunfullmäktige tippavgifter för inkörd snö på 

snötippar. Avgiften bestämdes till 3 kr/m3 och den administrativa 

kostnaden för externa kunder beslutades till 12% och för kommunala 

bolag 10 %.  

Volym på respektive typ av lastbil beslutades till följande: 

2 – axl lastbil 14 m3 

3 – axl lastbil 18 m3 

4 - axl lastbil  23 m3 

 

Under åren har kostnaderna ökat för drift och underhåll av snötipparna 

på grund av: 

 Ökad mängd inkörd snö.  

 Inpassage till tipparna under kvällar och helger.  

 Tillsynsavgifter och miljöavgifter  

 Kontrollprogram 

 Deponi av avfall från verksamheten 

 Ökade krav på övervakning av området 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 Städkostnader av ytan 

 Tillsyn av området 

Gator och parker vill därför höja och även förändra taxan för 

tippavgifterna från 2019-01-01. Vintern 2018/2019 är indexuppräknat pris 

4,98 kr/m3.     

Den största anledningen till höjningen och förändring av taxan beror på 

den ökade mängd snö som körs in på tipparna. Vintern 2002/2003 var 

snödjupet 64 cm och det kördes in 343 002 m3 på alla tipparna. Vintern 

2017/2018 var snödjupet 65 cm men det kördes in 670 524 m3 snö på 

tipparna. En fördubbling av mängden inkörd snö. Denna ökning av inkörd 

snö medför att krav på drift och underhåll av tipparna och närområdet 

ökar vilket inte ryms inom nuvarande tippavgift. För att klara av 

intransporten av snömängden krävs att inpassage kan ske även på kvällar 

och helger vilket medför ytterligare ökade kostnader.  

Varför så stor mängd snö måste köras bort beror på den förtätning av 

staden som pågår där inga ytor finns avsatta för snöupplag men även 

ökade krav från medborgarna. 

Med ökade mängder inkörd snö och för att minimera miljöpåverkan vid 

transporterna krävs att ytterligare en snötipp anläggs i de sydöstra 

delarna av centralorten. Detta blir akut om befintlig tipp vid Umåker 

måste stängas i samband med västra länkens byggande.  

För kommundelarna Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska en 

översyn göras då behovet av snötipp kommer att öka med anledning av 

de utbyggnadsplaner som finns.  

Dessa planer om nyanläggning av tippar i centralorten och i 

kommundelarna kommer att kosta både vid anläggandet och vid drift och 

underhåll.   

Respektive tipp har ett kontrollprogram som innebär provtagning i 

utvalda kontrollpunkter men även okulär kontroll av tipparna löpande 

under säsongen. Med ökade mängder inkörd snö ökar dessa kostnader 

för främst tillsynen av tipparna.  

Den ökade byggverksamheten har medfört att städkostnaderna och 

deponiavgifterna ökat då byggskräp hamnar på tipparna och medför 

omfattande städ- och deponikostnader. 

 

Förslaget är att priset/m3 ökas till 8 kr/m3 och indexuppräknas årligen 

med anläggningsmaskinindex och maskinkostnader inkl. drivmedel och 

förarkostnader som grund. Fördelning mellan dessa index 50/50 %. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Basmånad är november 2018. Föreslaget pris ska gälla från 1 oktober till 

och med 30/4 respektive år och mellan kl 07:00-16:00 måndag – fredag 

med undantag av helgdagar och röda dagar.  

Övrig tid under året och mellan kl 16:00 – 07:00 samt helgdagar och röda 

dagar räknas priset upp med 25% på ordinarie pris. 

Administrativ kostnad ska utgå med 12% för alla kunder. 

Beredningsansvariga 

Per Hilmersson 

Beslutet ska skickas till 
Per Hilmersson 
Kommunfullmäktige   
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-26 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2014/01024 

Revidering av reglemente för Umeå kommuns 

styrelser och nämnder 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och 
nämnder enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Föreslagen revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och 
nämnder har gjorts dels utifrån nya kommunallagen samt vissa 
förtydliganden och redaktionella ändringar, det som har ändrats eller lagts 
till är markerat i rött och det som flyttats tagits bort eller omformulerats är 
överstruket.  
 
Gemensamma regler och riktlinjer 
Efter omorganisationen kommer varje nämnd ha ansvar över sin 
förvaltning vilket tydliggörs, även arbetsmiljöansvaret föreslås ligga hos 
nämnden. Vidare har det skett förändringar med anledning av GDPR vad 
gäller personuppgiftsbehandlingen hos nämnderna.  
 
Förslaget är också att nämnderna själva ska kunna ansöka om statsbidrag 
som riktar sig till nämndens verksamhet, det måste idag tas i 
kommunstyrelsen vilket ibland kan leda till onödiga fördröjningar.  
Ett förtydligande har gjorts vad gäller ersättarnas inkallelseordning, ingen 
ändring i sak utan en redaktionell ändring. 
 
Då flera nämnder fått ett utökat presidium samt utskott föreslås därför att 
en viss reglering med anledning av detta tas med. 
 
Ett förtydligande av ordförandens roll i nämndarbetet föreslås. 
  
Kommunstyrelsen 
Ett stycke om kommunstyrelsens samordningsansvar för nämnderna och 
organisationens effektivitet har lagts till som ett förtydligande. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2014/01024 
 
 
Då ett hållbarhetsutskott tillkommit läggs också i kommunstyrelsens 
ledningsfunktion arbetet med hållbarhetsfrågorna, tidigare har också en 
samordning och ledning av digitaliseringsarbetet tillkommit för 
kommunstyrelsen vilket nu nämns i reglementet. Även minoritetsarbetet är 
en övergripande kommunal angelägenhet enligt gällande lagstiftning som 
föreslås ledas av kommunstyrelsen. 
 
Tydliggörandet av kommunstyrelsens styrning av uppföljningen gällande 
nämndernas verksamhet och interna kontroll föranleds till viss del av 
revisorernas påpekanden. 
 
Förändringar som föranletts av nya bestämmelser i kommunallagen som 
bland annat gäller kommunstyrelsens skyldighet att årligen rapportera till 
fullmäktige om kommunens avtalssamverkan med andra kommuner samt 
styrelsens uppsiktsplikt över verksamheter som drivs av privata utförare 
införs.  
 
Bestämmelserna om företag och stiftelser har fått ett eget kapitel för att 
tydliggöra kommunstyrelsens uppgift gällande dessa. 
 
Tidigare hade personalutskottet kommunstyrelsens uppdrag att vara 
pensionsmyndighet, detta bör nu framgå direkt i kommunstyrelsens 
reglemente. 
 
Ändringarna med anledning av GDPR är delvis redaktionella, dock 
tillkommer att kommunstyrelsen ska vara personuppgiftsansvarig för de 
behandlingar som sker i fullmäktige samt utse dataskyddombud för 
samtliga kommunala organ. 
 
Tekniska nämnden 
Att nämnden har ansvar för kommunens uppgifter enligt lagen om 
gaturenhållning och skyltning bör framgå av reglementet eftersom detta 
sker redan idag. 
 
Kulturnämnden och för- och grundskolenämnden 
Kulturnämnden samt för- och grundskolenämnden har ställt sig bakom 
kulturskoleutredningens förslag på organisation för att erhålla en 
sammanhållen struktur för den kulturpedagogiska verksamheten. Förslaget 
innebär bland annat att musikskolan organiseras under kulturnämnden 
istället för under för – grundskolenämnden. I enlighet med detta föreslås 
även en ändring i reglementet. 
 
Personalnämnden 
Se föreslaget reglemente. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2014/01024 
 
 

Beslutsunderlag 
Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder. 

Beredningsansvariga 
Carina Lidgren Heimersson 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna   
 
 
Margaretha Alfredsson Carina Lidgren Heimersson 
stadsdirektör kommunjurist 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 298 

Diarienr: KS-2014/01024 

Revidering av reglemente för Umeå kommuns 

styrelser och nämnder 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och 

nämnder enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Föreslagen revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och 

nämnder har gjorts dels utifrån nya kommunallagen samt vissa 

förtydliganden och redaktionella ändringar, det som har ändrats eller 

lagts till är markerat i rött och det som flyttats tagits bort eller 

omformulerats är överstruket.  

 

Gemensamma regler och riktlinjer 

Efter omorganisationen kommer varje nämnd ha ansvar över sin 

förvaltning vilket tydliggörs, även arbetsmiljöansvaret föreslås ligga hos 

nämnden. Vidare har det skett förändringar med anledning av GDPR vad 

gäller personuppgiftsbehandlingen hos nämnderna.  

 

Förslaget är också att nämnderna själva ska kunna ansöka om statsbidrag 

som riktar sig till nämndens verksamhet, det måste idag tas i 

kommunstyrelsen vilket ibland kan leda till onödiga fördröjningar.  

 

Ett förtydligande har gjorts vad gäller ersättarnas inkallelseordning, ingen 

ändring i sak utan en redaktionell ändring. 

 

Då flera nämnder fått ett utökat presidium samt utskott föreslås därför 

att en viss reglering med anledning av detta tas med. 

 

Ett förtydligande av ordförandens roll i nämndarbetet föreslås. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Kommunstyrelsen 

Ett stycke om kommunstyrelsens samordningsansvar för nämnderna och 

organisationens effektivitet har lagts till som ett förtydligande. 

Då ett hållbarhetsutskott tillkommit läggs också i kommunstyrelsens 

ledningsfunktion arbetet med hållbarhetsfrågorna, tidigare har också en 

samordning och ledning av digitaliseringsarbetet tillkommit för 

kommunstyrelsen vilket nu nämns i reglementet. Även minoritetsarbetet 

är en övergripande kommunal angelägenhet enligt gällande lagstiftning 

som föreslås ledas av kommunstyrelsen. 

 

Tydliggörandet av kommunstyrelsens styrning av uppföljningen gällande 

nämndernas verksamhet och interna kontroll föranleds till viss del av 

revisorernas påpekanden. 

 

Förändringar som föranletts av nya bestämmelser i kommunallagen som 

bland annat gäller kommunstyrelsens skyldighet att årligen rapportera till 

fullmäktige om kommunens avtalssamverkan med andra kommuner samt 

styrelsens uppsiktsplikt över verksamheter som drivs av privata utförare 

införs.  

 

Bestämmelserna om företag och stiftelser har fått ett eget kapitel för att 

tydliggöra kommunstyrelsens uppgift gällande dessa. 

 

Tidigare hade personalutskottet kommunstyrelsens uppdrag att vara 

pensionsmyndighet, detta bör nu framgå direkt i kommunstyrelsens 

reglemente. 

 

Ändringarna med anledning av GDPR är delvis redaktionella, dock 

tillkommer att kommunstyrelsen ska vara personuppgiftsansvarig för de 

behandlingar som sker i fullmäktige samt utse dataskyddombud för 

samtliga kommunala organ. 

 

Tekniska nämnden 

Att nämnden har ansvar för kommunens uppgifter enligt lagen om 

gaturenhållning och skyltning bör framgå av reglementet eftersom detta 

sker redan idag. 

 

Kulturnämnden och för- och grundskolenämnden 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Kulturnämnden samt för- och grundskolenämnden har ställt sig bakom 

kulturskoleutredningens förslag på organisation för att erhålla en 

sammanhållen struktur för den kulturpedagogiska verksamheten. 

Förslaget innebär bland annat att musikskolan organiseras under 

kulturnämnden istället för under för – grundskolenämnden. I enlighet 

med detta föreslås även en ändring i reglementet. 

 

Personalnämnden 

Se föreslaget reglemente. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder. 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna   
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1. Gemensamma regler och riktlinjer 
 

Det som sägs i detta reglemente gäller alla nämnder i Umeå kommun, om inte annat anges i 
det nämndspecifika reglementet. För gemensamma nämnder finns separat antagna 
reglementen. 
 
Med nämnd avses även kommunstyrelsen. 
 
1.1 Nämndernas uppdrag 
 
Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Nämnden ansvarar inom denna ram för upprättande av verksamhetsplan och budget. 
 
Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Nämnden ansvarar för sin förvaltning dess organisation och kompetensförsörjning samt har 
det övergripande arbetsmiljöansvaret för förvaltningen, 

 
 
Respektive nämnd svarar inom sitt område för 

 att informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till 
allmänheten, 

 att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs, 

 att upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet, 

 att verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster, 

 att fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten, 

  nämnden är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning om behandling av 
personuppgifter de personuppgifter som nämnden behandlar, 

 att lämna instruktioner till annan nämnd gällande behandling av nämndens 
personuppgifter, 

 de informationssystem som stödjer nämndernas verksamhet, 

 att ansöka om statsbidrag gällande nämndens verksamhet, 

 att i övrigt fullgöra de uppgifter som fullmäktige överlämnar till nämnden. 
 
Talerätt 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde och därvid träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 
avtal. 
 
Samverkan med andra nämnder 
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För fullgörande av sina arbetsuppgifter äger nämnden att från kommunens övriga styrelser, 
nämnder och befattningshavare inhämta de upplysningar som nämnden för sin verksamhet 
finner behövliga. 
 
Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt 
nå kommunens övergripande mål. 
 
Brukarmedverkan 
Nämnden ska i sitt arbete verka för att uppnå en dialog med medborgare och brukare. 
 
Arkiv 
Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen. 
För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är 
arkivmyndighet. 
 
Taxefrågor o dyl 
Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område, samt att 
besluta i ärenden gällande tillämpningen av fullmäktige antagen taxa. Nämnden får besluta 
om mindre taxor som ej är av principiell beskaffenhet. 
 
I förekommande fall beslutar nämnden om mindre hyror för de lokaler nämnden 
disponerar/förvaltar. 
 
Risk och sårbarhetsanalyser 
Nämndens ska utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt område. 
 
1.2 Nämndernas arbetsformer 
 
I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i utskottens arbete, där nämnden inte 
beslutat annat. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 
 
Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
svarar för att inkalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. Ersättare kallas in i den ordning de tagits upp kommunfullmäktiges 
valprotokoll.  
 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Närvarorätt 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordföranden har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl 
föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den 
utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
Nämnden får också ge annan förtroendevald som inte är ledamot i kommunstyrelsen rätt att 
närvara vid nämndens sammanträden. 
 
Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild. 
 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
Sammanträdenas tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
Offentliga sammanträden 
Nämnden beslutar om huruvida sammanträden i nämnden ska vara öppna för allmänheten. 
 
Digital nämndsadministration 
Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till 
ledamöter och ersättare i nämnderna. 
 
I undantagsfall, om ordföranden så beslutar, får handlingar distribueras på annat sätt. 
 
Kallelse 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska innehålla 
uppgifter om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet i god tid innan sammanträdet, dock senast 3 dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ska på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Presidium 
Där annat inte anges består nämndens presidium av ordförande och vice ordförande. 
 
Ordföranden 
Nämndens ordförande ska 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten 
i denna samt ta initiativ i dessa frågor, 

 främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder, 

 representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden 
bestämt annat i ett särskilt fall. 

 Svara för att nämnden får de sakupplysningar som är behövliga för att fatta beslut, 

 Verka för att arbetsklimatet i nämnden präglas av respekt, tillit och förtroende. 
 
Ordföranden får fatta beslut i ärenden som är så brådskande att ärendets avgörande inte 
kan vänta till dess nämnden kan sammankallas, beslutet skall anmälas vid nästkommande 
nämndssammanträde. 
 
Protokoll 
Nämnden ska föra protokoll över sina sammanträden. Protokollen bör publiceras på 
kommunens webbsida om det inte föreligger hinder däremot. 
 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Delgivning 
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Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämndens bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämndens ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utsetts därtill.  
 
Utskott  
 
I de nämnder som enligt detta reglemente skall ha utskott väljer nämnden för den tid 
nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
tjänstgöra får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
göra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra, Ersättare skal inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer, Sammanträdet ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs. Ordföranden ansvarar för att kallelse 
utfärdas till sammanträdena, kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt uppgift om vilka ärenden som ska behandlas. 
 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 
 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om 
beredning behövs. Ordföranden, Stadsdirektören eller förvaltningschefen överlämnar 
sådana ärenden till utskottet. 
 
När ärenden beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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2. Nämndspecifika reglementen 
 
2.1 Kommunstyrelsen 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunstyrelsens presidium 
består av ordförande samt 1:e och 2:e viceordförande 
 
Utskott 
Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, ett näringslivs- och ett planeringsutskott. samt ett 
personalutskott samt ett hållbarhetsutskott. Utskotten har 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
 
Ledningsfunktionen 
Kommunsstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och gemensamma nämnders verksamhet samt av kommunen förvaltade stiftelser 
och av kommunen helägda och delägda bolag. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av medel som 
under löpande år frigörs genom samordningsvinster samt vid behov för över-
/underskottshantering mellan nämnder. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtlig personal i kommunen. 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a 

 utvecklingen av den kommunala demokratin, 

 personalpolitiken, 

 den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, 

 ansvara för genomförandet av markpolitiken och tillse att kommunen upprätthåller en 
tillfredsställande markberedskap, 

 mark- och bostadspolitiken och se till att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 
främjas, 

 energiplaneringen samt främja energihushållningen, 

 utvecklingen av kommunikationer och trafikförsörjning, 

 informationsverksamheten, 
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 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 

 den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet, 

 utvecklingen av brukarinflytande, 

 vara samordningsorgan för det kommunala funktionshinderrådet, 

 kommunens arbete med hållbarhetsfrågor, 

 det kommunövergripande digitaliseringsarbetet, 

 arbetet med minoritetsfrågorna i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 

 miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen, 

 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas, 

 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och 
sjukvård, 

 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas, 

 fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen 

 utvecklingen av den kommunaltekniska verksamheten, 

 kommunstyrelsen ska även inom den kommunala organisationen verka för att 
jämställdhet mellan män och kvinnor främjas. 

 
Styrfunktionen 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor 
som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt, 

 i enlighet med fullmäktiges direktiv tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga 
nämnder, om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, 

 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

 en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap 
37§ KL eller enligt annan lag eller författning, 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda 
program och direktiv, 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen, (Se nedan) 

 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse 
i,  

 att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap 17 
och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i, 
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 att årligen innan mars månad i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger enligt 3 kap 17-18 §§ under föregående 
kalenderår har varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skall delges fullmäktige snarast. 
Finner styrelsen att bristser förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

 
Företag och stiftelser  

Kommunstyrelsen ska  

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, och stiftelser, som kommunen  

 helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen, 

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

 ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 
företagsledningarna/stiftelseledningarna,  

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-
6§§ är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i , 

 att årligen innan mars månad i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet skall delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att 
brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse 
i. 

 kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger utvecklas och hur den 
totala ekonomiska ställningen är under året, 
 

 
Kommunstyrelsens övriga verksamheter 
 
Ekonomisk förvaltning 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 
fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. 
att 

 tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 
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Personalfrågor 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att 

 Vara pensionsmyndighet, 

 ha det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i kommunen och som arbetsgivarföreträdare 
ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

 verka och svara för utveckling i personalpolitiska frågor, samt däri ge råd och biträde till 
övriga nämnder och styrelser, 

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden, 

 besluta om stridsåtgärd, 

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

 lämna uppdrag som avses i 6 kap 3 § Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47). 
 

Talerätt 
Kommunstyrelsen för kommunens talan i sådana mål och ärenden, där det ankommer på 
kommunstyrelsen och får därvid träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal på kommunens vägnar. Detta gäller också mål 
där någon begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att 
själv föra talan. 
 
Kommunstyrelen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i personalärenden. 
 
Övrig förvaltning 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen under höjd beredskap 
enligt gällande lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
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Övriga åligganden 
Kommunstyrelsen har vidare hand om 

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 

 kommunens centrala informationsverksamhet, 

 reformering av kommunens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar, 

 ärenden angående kommunens heraldiska vapen, 

 att bevaka kommunens intressen vid expropriation, fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsende, gemensamhetsanläggningar 
och andra ärenden som är jämförliga med dessa, 

 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 
nämnd, 

 kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger utvecklas och hur den 
totala ekonomiska ställningen är under året, 

 vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet, 

 vara personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela 
kommunen och enligt upprättad registerförteckning tillhör kommunstyrelsen, 

 vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige, 

 att utse dataskyddsombud för kommunens personuppgiftsbehandling hos 
kommunstyrelsen, nämnder och motsvarande kommunala organ. 

 
Delegering från kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden 

 vid behov ta upp lån och ingå borgen inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten 
som fullmäktige angivit, 

 på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer, 

 göra tekniska förändringar av budgetramar, förändringarna skall vara kostnadsmässigt 
neutrala i kommunens budget, 

 verkställa kommunens upphandling av varor och tjänster, 

 styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i 
sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på 
ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

 förvärv och överlåtelse av fast egendom genom köp, försäljning, byte, gåva, 
fastighetsreglering, expropriation, inlösen med stöd av plan- och bygglagen, 

 upplåta och belasta kommunens fasta egendom med tomträtt, arrenderätt, servitut, 
ledningsrätt, vägrätt eller liknande rättigheter samt uppsäga motsvarande rättigheter, 

 anskaffa rätt till utrymme i annans mark, byggnader eller anläggningar med arrenderätt, 
servitut, ledningsrätt, vägrätt eller liknande rättigheter samt uppsäga motsvarande 
rättigheter, 
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 besluta om markanvisning för kommande exploatering, 

 godkänna exploateringsavtal som avser genomförande av detaljplaner som antas av 
byggnadsnämnden, 

 beslut om gatukostnader enligt 6 kap. plan- och bygglagen, 

 yttra sig över ansökningar om tillstånd enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). 
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2.2 Krisledningsnämnden 
 
Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Personalunion med 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska råda. 
 
Nämndens verksamhet 
Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som i fredstid åligger kommunen enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 
 
Delegering från fullmäktige 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild 
enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
När krisledningsnämnden ska träda i funktion 
Ordföranden, eller om hon eller han har förhinder vice ordföranden, bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 
 
Fullmäktige kan besluta om att nämndens verksamhet ska upphöra. 
 
Övertagande av övriga nämnders verksamhet 
När nämnden är i funktion får den besluta att överta en nämnds verksamheter och därmed 
fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den extraordinära 
händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde. 
 
De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation ska hanteras i denna och 
verksamheten ska därmed ej övertas. 
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2.3 Byggnadsnämnden 
 
Sammansättning 
Byggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Byggnadsnämndens presidium 
består av ordförande samt 1:e och 2:e viceordförande 
 
Byggnadsnämndens verksamhet 
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
svarar för tillsynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden 
fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. 
 
Byggnadsnämnden har hand om 

 den grundläggande mät- och kartverksamheten, 

 det administrativa och ekonomiska ansvaret för den kommunal lantmäterimyndigheten 
(KLM), 

 den kommunala tillsynen över och den kommunala tillståndsprövningen av uppsättandet 
av skyltar inom kommunen, 

 den kommunala tillsynen avseende strandskyddet, 

 fullgöra kommunens myndighetsansvar gällande renhållningsfrågor enligt 15 kap 
miljöbalken rörande kommunens egna fastigheter som tekniska nämnden förvaltar med 
undantag från dispenser för bortforsling. 

 
Delegering från kommunfullmäktige 
Byggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 

 upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser enligt PBL, 

 antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser enligt 
PBL, med undantag för de planer och bestämmelser som ska beslutas av 
kommunfullmäktige, 

 ansöka om förrättning för exploateringssamverkan, 

 ansöka om förrättning enligt fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen som behövs 
för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, 

 dispenser från förbud enligt 7 miljöbalken där kommunen har att fatta beslut, 

 bostadsanpassningsärenden, 

 namnsättning av gator/vägar, torg, parker, kvarter o dyl samt kommunens institutioner 
och anläggningar. 
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2.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
Sammansättning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter 

 enligt alkohollagen (2010:1622), 

 enligt tobakslagen (1993:581), 

 tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) 

 enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 

 inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt miljöbalken och 
annan lagstiftning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, 

 inom gaturenhållningsområdet såvitt avser den kommunala tillsynen, 

 inom konsumentpolitikens område genom att tillvarata konsumenternas intressen. 
 
Till nämndens uppgifter hör att medverka till att allmänhetens medvetenhet om miljö- och 
hälsoskyddsfrågor samt naturvård ska ökas. Dessutom ska nämnden tillvarata 
konsumenternas intressen i samhällsplaneringen samt stödja dem genom vägledning i 
konsumenträtt, hushållsekonomi, skuldsanering och varukännedom. 
 
Nämnden svarar vidare för kommunens förvaltarenhet som fullgör uppgifter enligt 
föräldrabalken. 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 avgöra i vilken omfattning tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från länsstyrelsen, 

 enligt miljöbalken pröva frågor om bortforsling genom kommunens försorg av annat 
avfall än hushållsavtall samt enligt renhållningsordningen medge dispens från att forsla 
bort sådant avfall. 
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2.5 Tekniska nämnden 
 
Sammansättning 
Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Utskott 
Nämnden har ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
  
Nämndens verksamhet 
Tekniska nämnden är kommunens organ för förvaltning och drift av kommunens 
anläggningar, gator, vägar, parker och allmänna platser. Tekniska nämnden ansvarar även 
för kommunens interna servicefunktioner samt färdtjänst. 
 
Tekniska nämnden ska 

 svara för byggande av kommunala anläggningar, 

 svara för den kommunala väghållningen och förvalta mark som utgör offentlig plats, 

 Svara för kommunens fastighetsförvaltning och lokalförsörjning med därtill hörande 
uppgifter, 

 svara för samordning och utveckling för driften av kommunens IT- och telefonisystem, 

 fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst, 

 fullgöra kommunens myndighetsansvar gällande renhållningsfrågor enligt 15 kap 
miljöbalken med undantag från dispenser för bortforsling samt ärenden rörande 
kommunens egna fastigheter, 

 svara för kommunens uppgifter enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. 

 
Tekniska nämnden ska därutöver fullgöra kommunens uppgifter som avses i 1 § lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor. 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden ska fatta beslut i följande ärendegrupper: 
 

 igångsättningstillstånd av investeringar i byggnader och anläggningar, 

 extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov, 

 revidering av föreskrifter för gångbanerenhållning i Umeå kommun 
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2.6 Individ- och familjenämnden 
 

Sammansättning 
Individ- och familjenämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Utskott 
Individ- och familjenämnden får själva besluta om att inrätta utskott. Nämnden har ett 
arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ett individ- och familjeutskott 
bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Nämndens verksamhet 
 
Övergripande ansvar 
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och de uppgifter som i 
övrig lag åläggs kommunens socialnämnd förutom de områden som annan nämnd eller 
styrelse ansvarar för. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer i samtliga åldrar. Nämnden 
ansvarar för att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med den lagstiftning som 
reglerar vård och omsorg. 
 
Individ- och familjenämndens svarar för följande områden för alla åldrar 
De uppgifter som en socialnämnd ansvarar för enligt Socialtjänstlagen (2001:453) gällande 
målgrupperna; barn och unga, personer med missbruk, brottsoffer och våldsutsatta 
personer som är i behov av ekonomiskt bistånd samt övriga målgrupper som inte anförtrotts 
annan nämnd eller styrelse. 
 
De uppgifter som en kommun ansvarar för enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
 
De uppgifter som en socialnämnd ansvarar för enligt Lag (1990:52) om särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare 
(LVM). 
 
De uppgifter som en kommun ansvarar för enligt lagar och förordningar gällande 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 
 
Individ- och familjenämnden svarar för följande områden för personer under 65 år 
De uppgifter som en socialnämnd ansvarar för enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 7-8, 
10 §§ avseende särskilda bestämmelser för personer med funktionshinder samt personer 
som vårdar eller stödjer närstående. 
 
De uppgifter som en socialnämnd ansvarar för enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) i 
kommunens särskilda boenden för personer med funktionshinder samt för personer som bor 
i ordinärt boende (hemsjukvård). 
 
De uppgifter som en förtroendenämnd ansvarar för enligt Lag om patientnämndverksamhet 
m m (1998:1656). 
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Övriga uppgifter 
Nämnden ansvarar för 

 förvaltning och utdelning av medel från Biståndsfonden och Augusta Karlssons fond, 

 bidragsgivning till vissa ideella och idéburna organisationer som gör insatser inom det 
sociala området samt organisationer för funktionshindrade. 
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2.7 Äldrenämnden 
 
Sammansättning 
Äldrenämnden (ÄN) består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämndens presidium består av 
ordförande samt 1:e och 2:e viceordförande 
 
Utskott 
Äldrenämnden får själv besluta om att inrätta utskott. Nämnden har ett arbetsutskott 
bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Nämndens verksamhet 
 
Övergripande ansvar 
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och de uppgifter som i 
övrigt lag åläggs kommunens socialnämnd rörande äldre människor samt personer med 
funktionshinder som fyllt 65 år. Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs och 
utvecklas i enlighet med den lagstiftning som reglerar vård och omsorg. 
 
Äldrenämnden svarar för följande områden för personer som fyllt 65 år 
De uppgifter som en socialnämnd ansvarar för enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 4-8, 
10 §§ avseende särskilda bestämmelser för äldre människor, personer med funktionshinder 
samt personer som vårdar eller stödjer närstående. Nämnden ansvarar inte för insatser 
enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
De uppgifter som en socialnämnd ansvarar för enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) i 
kommunens särskilda boenden för äldre människor, personer med funktionshinder samt för 
personer som bor i ordinärt boende (hemsjukvård). 
 
Det uppgifter som en förtroendenämnd ansvarar för enligt Lag om patientnämndverksamhet 
m m (1998:1656). 
 
Övriga uppgifter 
Nämnden ansvarar också för 

 förvaltning och utdelning av medel från Blomsterfonden, 

 socialtjänstens övergripande verksamhet, 

 att vara samordningsorgan för Kommunala pensionärsrådet Umeå kommuns 
pensionärsråd som är knutet som referensorgan till socialtjänsten. 
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2.8 För- och grundskolenämnden 
 
Sammansättning 
För- och grundskolenämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämndens presidium 
består av ordförande samt 1:e och 2:e viceordförande 
 
Utskott 
Nämnden har ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Nämndens verksamhet 
Nämnden svarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Umeå 
kommun. 
 
Nämnden svarar för ledning, samordning och utveckling av det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom, samt pedagogisk verksamhet i form av förskola och fritidshem. För- och 
grundskolenämnden ansvarar för de åligganden som åvilar kommunen enligt skollagen och 
annan lagstiftning som rör nämndens område och inte ska fullgöras av annan. 
 
Nämndens åligganden 
Nämnden ska 

 tillförsäkra att kompetens finns och utvecklas för framtagning av underlag för 
beställning av utbildningsverksamhet, förskoleverksamhet, förskoleklass, 
skolbarnsomsorg, samt därtill hörande stödfunktioner, 

 samordna kommunens kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten, förskolan och 
grundskolan, 

 ge tillstånd till annan huvudman att bedriva förskoleverksamhet, förskoleklass och 
skolbarnsomsorg, inom Umeå kommun samt bedriva tillsyn av sådan verksamhet, 

 svara för en god samverkan med barn, elever, föräldrar och deras organisationer, 

 samverka med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för utveckling av barn och 
ungdomar i ett kommunalt helhetsperspektiv, 

 ansvara för den kommunala musikskolan, 

 ansvara för arbetsmiljön för de elever som finns i nämndens verksamhet 
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2.9 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Sammansättning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
Nämndens presidium består av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. 
 
Utskott 
Nämnden har ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Ansvarsområden och åligganden 
Nämnden svarar för kommunens åtaganden enligt skollagstiftningen för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, 
svenskundervisning för invandrare. Nämnden svarar vidare för sysselsättningsbefrämjande 
åtgärder, samt för den kommunala flyktingmottagningen. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar för ledning, samordning och utveckling av 
det offentliga skolväsendet för ungdomar, det offentliga skolväsendet för vuxna, samt 
sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt den kommunala flyktingmottagningen. 
 
Nämnden ska 

 tillförsäkra att kompetens finns och utvecklas för framtagning av underlag för 
beställning av utbildningsverksamhet, med tillhörande stödfunktioner, samt verksamhet 
inom området sysselsättningsbefrämjande åtgärder, 

 beställa utbildningsverksamhet och verksamhet inom området 
sysselsättningsbefrämjande åtgärder, 

 svara för en god samverkan med elever, föräldrar och deras organisationer, 

 samverka med för- och grundskolenämnden för utveckling av barn och ungdomar i ett 
kommunalt helhetsperspektiv, 

 i ett brett perspektiv samverka med Umeå Universitet och övriga högskoleutbildningar i 
Umeå, andra utbildningsanordnare inom området, arbetsförmedling, fackliga 
organisationer, näringsliv, och offentliga arbetsgivare samt andra intressenter kring 
kompetensutvecklings- och personalförsörjningsfrågor, 

 ansvara för arbetsmiljön för de elever som finns i nämndens verksamhet. 
  



23 (26) 

2.10 Kulturnämnden 
 
Sammansättning 
Kulturnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Nämndens verksamhet 
Kulturnämnden svarar för den politiska styrningen av kommunens uppgifter inom 
kulturområdet. 
 
Kulturnämnden ska inom ansvarsområdet ord-bild-scen-ton 

 stödja och främja yttrandefriheten, 

 ge tillgång till allsidig information för alla kommuninnevånare, 

 stödja och främja amatör- och annan skapande verksamhet, 

 ge möjlighet till konstnärliga upplevelser, 

 aktivt motverka kommersialismens negativa verkningar, 

 stödja och främja internationellt utbyte inom kulturområdet, 

 aktivt medverka till en god uppväxtmiljö för barn och ungdom, 

 främja uppsökande verksamhet, 

 ansvara för den kommunala musikskolan. 
 
Dessutom ska nämnden medverka i kommunens arbete med stadsmiljö- och 
bevarandefrågor. 
 
Kulturnämnden ska särskilt 

 inom sitt ansvarsområde hålla sig väl informerad om medborgarnas behov och 
synpunkter, 

 samarbeta och samråda med samhällsorgan, föreningar, intresseorganisationer, övriga 
tillskyndare inom verksamhetsområdet samt med övriga förvaltningar. 
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2.11 Fritidsnämnden 
 
Sammansättning 
Fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Fritidsnämndens verksamhet 
Fritidsnämnden utövar den politiska styrningen av Umeå kommuns fritidsverksamhet. 
 
Nämnden har hand om 

 stöd till föreningsverksamheten, 

 verksamhet och drift av anläggningar knutna till fritidsnämndens verksamhetsområde, 

 egna verksamheter i form av fritidsgårdsverksamhet, motionsaktiviteter och 
arrangemang, 

 de kommungemensamma anläggningar som fullmäktige bestämmer. 
 
Övriga verksamheter 
Fritidsnämnden ska särskilt 

 inom sitt ansvarsområde hålla sig väl informerad om medborgarnas behov och 
synpunkter, 

 samarbeta och samråda med samhällsorgan och intresseorganisationer inom 
verksamhetsområdet. 

 
Delegering från fullmäktige 
Fritidsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden 

 bidrag till föreningar och organisationer i enlighet med de riktlinjer fullmäktige fastställt. 

 fritidsnämnden ansvarar för rätten till namnen på de idrottsanläggningar/arenor som 
ägs av Umeå kommun.  
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2.12 Valnämnden 

 
Sammansättning 
Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Nämndens verksamhet 
Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på valnämnd samt ansvara för 
genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen 
(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 
 
Nämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler. 
 
Nämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och bereder ärenden 
om fullmäktiges förslag till ändringar i valdistriktsindelningen. 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
Valnämnden ska besluta i följande ärenden: 

 förhyrning av vallokaler, 

 upphandling av de tjänster som kan behövas för fullgörande av valnämndens 
skyldigheter i samband med val. 
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2.13 Personalnämnden 
 
Personalnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Nämndens verksamhet 
 
Nämnden är kommunens organ för personalstrategiska frågor. 
 
Nämnden ska 

 verka och svara för utveckling i personalpolitiska frågor, samt däri ge råd och biträde till 
övriga nämnder och styrelser, 

 svara för en enhetlig och sammanhållen lönepolitik 

 Samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet och se till att verksamheten drivs enligt 
arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt kommunenens policy för hälsa, arbetsmiljö 
och rehabilitering. 

 Samordna kompetensförsörjning och omställning 

 Svara för uppföljning av fullmäktiges personalpolitiska mål och uppdrag samt 
tillämpningen av arbetsrättsliga lagar och avtal, 

 Utveckla arbetet med mångfald och integration i kommunens verksamheter. 
 
Nämnden beslutar i följande ärenden med undantag för vad som delegerats till annan att 
besluta om: 
 

 Strategiska arbetsgivarfrågor dvs personalpolitik, lönebildning, pensioner. 

 Samordning och utveckling av kommunorganisationen. 

 Fastställa delegationsordning för personal- och organisationsfrågor. 
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-16 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00471 

Ägande samt finansiering och bolagsstruktur för ny 

färja för Kvarkentrafiken 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ägande av färjan skall ske i ett nybildat finskregistrerat bolag, Kvarken 
Link OY. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Umeå godkände på sitt möte 2018-06-18 finansieringen och 
ägandet av en ny färja för Kvarkentrafiken med Umeå Kommunföretag AB som 
ägare. Efter kompletterande utredningar och analyser läggs ägandet och 
finansieringen upp enligt följande: 
- Det bolag som äger färjan (Kvarken Link OY) ägs av Umeå kommunföretag AB och 
Vasa stad. 
- Det innebär att tillskottet av eget kapital från Sverige sker via Umeå 
Kommunföretag AB i Euro.  
-  För att undvika statsstödsrättslig problematik måste en notifiering ske med start 
2019.  
 

Ägarbolaget till färjan blir ett finskt bolag Kvarken Link OY av ekonomiska skäl 
 
Vi bildar ett finskt Kvarken Link OY med samma upplägg som det nuvarande Kvarken 
Link AB 
 
Argumenten är följande: 
- Finska ränteavdragsregler är ekonomiskt mer gynnsamma. 
- Ägande bolag och hyrande bolag ligger i samma land vilket är en administrativ 
fördel. 
- Lån i Euro är betydligt billigare än lån i svenska kronor. 
- Intäkter och kostnader hamnar i samma valuta vilket minskar valutarisken. 
- Kvarken Link OY registreras på samma sätt som NLC Ferry OY även som AB 
- Kvarken Link AB avvecklas som juridisk person 
 
Upplägget av ägande sker på samma sätt som det tidigare beslutet i fullmäktige 
men Kvarken Link blir ett finskt bolag av främst ekonomiska skäl. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00471 
 
 
Umeå Kommunföretags styrelse beslutade vid sitt möte 2018-10-15 att ägandet 
skall ske i Kvarken Link OY istället för Kvarken Link AB. 

Beslutsunderlag 
Underlag upplägg ny färja för Kvarkentrafiken 
Utdrag ur protokoll UKF 20181015 

Beredningsansvariga 
Mikael Öhlund, vd Umeå Kommunföretag AB 

Beslutet ska skickas till 
Umeå Kommunföretag AB 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-16 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00778 

Delägande i utvecklingsbolaget Utvecklingsklustret 

AB för Umeå Energi AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att Umeå Energi AB går in som delägare i det nybildade 
utvecklingsbolaget ” Utvecklingsklustret AB” 

Ärendebeskrivning 
För att möta de förändringar som sker i omvärlden och på energimarknaden har 5 
energibolag inlett ett utvecklingssamarbete inom kunddriven affärsutveckling, 
benämnt ”Utvecklingsklustret”. 
 
Syftet är att stärka konkurrenskraften på en förändrad marknad samt skapa värden 
för kunder och omgivande samhälle. Målet är att kunna leda utvecklingen av nya 
kundnära energilösningar, tjänster och digitala affärsmodeller för den framtida 
energimarknaden. 
 
Den totala investeringen uppgår till 25 Mkr för Umeå Energi AB under 3 år. Genom 
samarbetet kan man få stora skalfördelar, spara tid och pengar. 
 
Investeringen ligger rätt i tiden och är nödvändig för att vi skall fortsätta ha ett 
konkurrenskraftig och hållbart energibolag i Umeå. 
 
Umeå Energis styrelse har godkänt investeringen i ”Utvecklingsklustret AB”. 
 
Umeå Kommunföretag AB godkände investeringen vid sitt styrelsemöte den 15 
oktober 2018. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur protokoll Umeå Kommunföretag AB 
Missiv styrelsen Umeå Energi AB 
Affärsplan 
Bolagsordning 
Aktieägaravtal 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00778 
 
 

Beredningsansvariga 
 

Beslutet ska skickas till 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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