
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Inledning ........................................................................................... 3 

Rapporter från nämnder och styrelser .............................................. 3 

AB Bostaden ................................................................................. 3 

Byggnadsnämnden........................................................................ 4 

Dåva DAC .................................................................................... 5 

Fritidsnämnden ............................................................................. 6 

För- och grundskolenämnden ....................................................... 7 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden .................................. 8 

Individ- och familjenämnden ...................................................... 11 

Infrastruktur i Norr AB ............................................................... 11 

Jämställdhetsutskottet ................................................................. 11 

Kommunstyrelsen ....................................................................... 12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ................................................ 13 

Kulturnämnden ........................................................................... 13 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ................................................ 14 

Norrlandsoperan ......................................................................... 15 

Näringslivs- och planeringsutskottet .......................................... 16 

Personalutskottet ......................................................................... 18 

Tekniska Nämnden ..................................................................... 18 

Umeå Energi ............................................................................... 19 

Umeå kommunföretag ................................................................ 20 

Umeå Parkerings AB och VAKIN ............................................. 20 

Äldrenämnden ............................................................................ 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

År 2018 var det året när vi gjorde vårt bästa valresultat i Umeå 

någonsin. Den framgången var ett lagarbete som byggde på allt det 

arbete vi hade lagt ner i nämnder och styrelser. Men det räcker inte 

med att ha den bästa politiken för jämlikhet och de vassaste 

politikerna för rättvisa och feminism om vi inte också lyckats 

komma ut med vår politik och visa på skillnader.  

 

Tack alla hårt arbetande kamrater för det arbete vi gemensamt 

lägger ner för förändring. Mot försämringar och för förbättringar 

för ett jämlikare och rättvisare Umeå!  

 

Ulrika Edman, gruppledare 

 

 

 

 

Bore Sköld (styrelseledamot) 

Mia Nilsson (styrelseledamot) 

 

Bostaden har under 2018 levt med en ekonomi som ser bättre ut än 

tidigare på grund av den vansinniga utförsäljningen. Med mer 

pengar på hög ökar även kraven på att sätta pengarna i rullning, och 

eftersom utförsäljningen var så kritiserad valde sossarna iom. den 

att satsa på bostäder för äldre. 2018 har alltså präglats av att 

påbörja byggnationer av ett antal seniorbostäder och gruppboenden, 

någonting som är nytt för Bostaden och som vi i V har haft en 

passivt skeptisk inställning till då skillnader i produktionskostnader 

skiljer sig från ordinära bostäder och därmed riskerar påverka 

hyresbildningen i beståndet. Det är även tveksamt ifall 

allmännyttan ska in och trampa på områden som vanligtvis tillhör 

kommunens kärnverksamheter. 

 

Överlag är de stora bristerna i Bostaden att miljö-

/klimatengagemanget verkar ha avstannat helt, med undantag för 

delar som handlar om energinyttjande/effektivisering. 

 

Framgent blir det spännande och ser hur en nästintill helt ny 



4 

 

styrelse tar sig an bolaget utmaningar. Vi ser förhoppningsfullt på 

framtiden för Bostaden apropå den nya styrelsen. 

 

 

 

Mattias Sehlstedt (ordinarie) 

Maria Myrstener (ordinarie) 

Örjan Mikaelsson (ersättare) 

Ellen Söderberg (ersättare) 

 

De viktigaste frågorna under året har handlat om : Byggande av 

hyreslägenheter och flerbostadshus och skapa blandade 

boendemiljöer; Där vi arbetat för att bostadsbristen ska byggas bort 

och att alla som vill ska få möjlighet att bo i Umeå kommun. : 

Bevara grönområden i staden. Där S, MP och oftast alla borgliga 

partier kan tänka sig bebygga områden som är avsatta till parker. Vi 

har arbetat emot denna inriktning då det är viktigt att det också 

finns rekreationsområden i alla delar av staden. I vissa fall har vi 

lyckats få med oss något annat parti. I några fall lyckas stoppa 

exploatering av grönområden. Det viktigaste exemplet om detta är 

att vi lyckades stoppa ett förslag till att ett privat bolag skulle få 

bygga i direkt anslutning till Nydalasjön. Vi har fortsatt vår tidigare 

linje att värna allmänhetens tillgång till stränder och vatten. Ett sent 

planbesked under hösten att inleda planläggning av Sandbäcken 

fick stort utrymme i media. Vi ställde oss positiva till inledande av 

planläggning utifrån att det möjliggör att verksamheter och 

sällanhandel (bygghandel, bilar, motorcyklar) som ligger inom 5km 

staden kan flytta längre ut och göra plats för bostäder och andra 

viktigare verksamheter. Vi har även fått med att det utreds vilken 

mark inom området som är viktigast att den sparas av ekologiska 

skäl.  

Vi fick igenom förändringar i fotgängarprogrammet gällande 

jämställda resvanor, trygga gångstråk och mer bilfri centrumfyrkant 

och om starkare hänsyn till jordbruksmark u Täfteå. Som vanligt 

fokuserar vi också på friyta och särskilt kvalitativa ytor. Vi har i 

flera fall också fått igenom att äldre bevarande värda byggnader ska 

renoveras med varsamhet. Vi har även arbetat med och fått med oss 

nämnden på att säkerställa möjligheterna till en framtida gång och 

cykelväg längs delar av älven när den detaljplanerats. Under året 

har fler frågor som rört vår skolpolitik varit uppe i nämnden. Det 

har exempelvis handlar om att säkerställa utemiljöer för skolbarn 

som vid skolan på Berghem och kämpa och föreslå en samlad 

skolmiljö i Bullmark.  

Som tidigare år under mandatperioden har vi inte haft något direkt 

samarbete med S, bara i specifika frågor där vi tyckt lika. Vi har 
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egna förmöten och söker stöd från olika partier beroende på fråga, 

alltså samarbetar vi även med alliansen där vi ser att det gynnar vår 

politik.  

Vi har deltagit i samtal och debatter inför valet. Vi har publicerat 

en del insändare i lokalnyheterna och publicerat vissa framgångar 

på Facebook. Mattias har även bloggat på VK. 

I slutet av mandatperioden genomförde vi i nämnds gruppen en 

utvärdering av vårt arbete och vad som behöver förbättras. Vi har 

inför mandatperioden 2019-2022 gjort en tydlig plan för det 

kommande arbetet vad gäller prioriterade frågor, arbetssätt och 

utåtriktat arbete.  

 

 

 

Örjan Mikaelsson (styrelseledamot) 

 

Bolaget som är 100% ägt av Umeå kommun tar hand om olika 

typer av avfallsprodukter. Några exempel är avfalls -och bioaskor, 

förorenad jord, olika restprodukter från industrin, asbest och 

sulfidjord. Bolaget ligger beläget norr om Umeå, vägg i vägg med 

Umeå energis förbränningsstation.   

Tanken är att återvinna vinna så mycket som möjligt så att 

deponiresterna minimeras. De rester som ändå finns kvar deponeras 

enligt ett tusenårsperspektiv. De är byggda på tät botten och täckt 

med en tät ogenomtränglig överdel för att minska urlakning till ett 

minimum. Den lilla mängd förorenat vatten som lakas ur avfallet 

tas om hand och renas innan det får återgå till naturen. 

 

Uppdraget som styrelseledamot utsedd av Vänsterpartiet är som all 

verksamhet som rör samhällsfrågor i grund och botten politiskt. 

Men handlingsutrymmet och vägen att partipolitiskt påverka 

bolaget styrs av annat regelverk än i kommunfullmäktige och 

kommunala nämnder. Frågeställningarna jag ombeds svara på är 

därför inte helt relevanta. Möjligheten till påverkan i önskvärd 

riktning är ändå inte stängd. Den får helt enkelt paketeras och 

anpassas på ett sätt som stämmer med de regler vi har att följa. 

Därför som kommentar till sista frågeställningen ”vad vi skulle 

behöva utveckla i uppdraget” är det vi egentligen redan gör. 

Nämligen att driva bolagsfrågor som är partipolitiska i berörda 

nämnder och i kommunfullmäktige.  

 

Företaget är välskött och som man ju säger idag ”ligger i framkant” 

då det gäller utvecklingen rörande återbruk och hantering och 

deponering av farligt avfall. 
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Sofia Stolt (ordinarie) 

Lennart Arvidsson (ordinarie) 

Abdi Hanad (ersättare) 

 

Vilka frågor har varit mest aktuella under året och hur har V ställt 

sig?   

Vänsterpartisterna i nämnden har framför allt efterfrågat en 

diskussion om prioriteringar av investeringar. I det har vi ifrågasatt 

varför inte en idrottshall på Tomtebo prioriteras högre.  

En annan fråga som enbart varit ett informationsärende i nämnden 

är Thoréngruppens planer på fotbollshall, tält, evenemangsarena 

och kontor. Avtalet med Umeå Kommun blir otroligt kostsamt för 

skattebetalarna. Vänsterpartiet motsatte sig avtalet i KS AU och 

menade att det borde tagits fram ett kommunalt 

jämförelsealternativ. Vänsterpartiet har även interpellerat i 

kommunfullmäktige i frågan. Frågorna som ställdes var:  

Stämmer uppgiften att Umeå kommun kunnat belåna byggandet av 

fotbollsanläggningarna i egen regi och med det fått en årskostnad 

som varit 8 – 11 miljoner kronor lägre än avtalet med 

Thoréngruppen?   

Varför har inget kommunalt jämförelsealternativ tagits fram?   

Varför har Umeå kommuns Lokalförsörjningsdirektiv återigen 

frångåtts, som säger att ”kommunen skall, om inte synnerliga skäl 

föreligger, initialt alltid bygga och förvalta de fastigheter som man 

långsiktigt avser att använda i den kommunala verksamheten”?   

Avtalet med Thoréngruppen har varit starkt ifrågasatt i media.  

 

Vad har V drivit?   

Det handlar framför allt om idrottshall på Tomtebo. Det är en 

snabbt växande stadsdel. Många barnfamiljer har flyttat in eller är 

på väg att flytta in i området. Det här ställer ökade krav på 

barnomsorg, skola och inte minst fritidsanläggningar för barn och 

ungdomar.  

Med den befolkningsökning som vi har i de östra stadsdelarna av 

Umeå med en förväntad ökning av antalet barn och ungdomar i 

åldersspannet 6 – 18 år på mellan 35 – 40 procent under den 

kommande 10-årsperioden så blir en ny idrottsanläggning på 

Tomtebo alltmer nödvändig. Idrottsföreningen GUIF som 

organiserar 40 procent av alla barn och ungdomar i de östra 

stadsdelarna får allt svårare att lösa tränings- och matchtider för 

sina 150 lag i innebandy, futsal, fotboll och handboll. Under flera 

år har GUIF påpekat detta för olika företrädare i kommunen men 

inte fått något gehör. GUIF uppskattar att antalet nya barn (6 - 7 

åringar) som söker sig till deras klasslagsverksamhet uppgår till ca 
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150 st. årligen. Vänsterpartiet har i sin budget under flera år haft 

med en satsning på en idrottsanläggning på Tomtebo. I budgeten 

för 2019 ansåg alla andra partier att starten för byggandet av 

idrottsanläggningen på Tomtebo kan vänta till 2020. 

Vänsterpartiets åsikt har varit att idrottsanläggningen på Tomtebo 

borde stått klar för flera år sedan, byggstart absolut senast 2019.  

 

Hur har oppositionsrollen fungerat?   

Oppositionsrollen fungerar bra. Ibland kommer vi överens med de 

borgerliga partierna i nämnden, ibland med (s). (S) och (mp) har 

ingen egen majoritet. Bemötandet från andra partier och 

tjänstepersoner är bra. Det har funnits en samsyn i nämnden kring 

prioriteringen av barn och ungdomar. 

 

 

Hur arbetade V för att nå ut med vår politik?  

Vi har skrivit ett par insändare, men kan naturligtvis bli bra mycket 

bättre på att synas mer. Däremot har vi regelbunden kontakt med 

några större föreningar som får stöd av fritidsnämnden.  

 

Vad skulle vi behöva utveckla i uppdraget?  

Tätare möten med olika föreningar.  

 

 

 

Elisabeth Zachrisson (ordinarie) 

Elisabet Forssell (ordinarie) 

Gun Stolt (ersättare) 

 

Den fråga som har varit absolut mest aktuell under året har varit ny 

skolstruktur för Umeås högstadieskolor, inklusive uppstart av den 

nya Maja Beskow-skolan. Här har vi i V deltagit aktivt på möten 

med föräldrar både på Carlshöjdskolan och Bräntbergsskolan och 

haft god dialog med föräldrar som har varit upprörda över 

tjänstemännens förslag, som först var att lägga ner högstadiet på 

Carlshöjd och sedan att lägga ner Bräntbergsskolan. Efter många 

protester från föräldrar och allmänhet gick V ut i ett 

pressmeddelande och sa att vi var emot en nedläggning av 

Bräntbergsskolan. Detta var dock sent i processen, och hade vi 

gjort det innan valet så hade vi nog vunnit en hel del röster. Men vi 

ville inte gå ut och tycka innan vi hade fått faktaunderlag i frågan, 

vilket vi fick först efter valet. Problemet i hela processen kring ny 

skolstruktur har varit att nämnden inte har varit drivande i frågan, 

utan uppdraget gavs till förvaltningen av presidiet, och nämnden 

har inte varit informerad om det som tjänstemän har gått ut och sagt 
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till föräldrar. Till exempel var vi aldrig med och bestämde att 

skolstrukturen bara skulle gälla för högstadieskolorna, och att de 

lägre årskurserna skulle behandlas i ett senare skede. När det väl 

kom till beslut, yrkade vi att den nya skolan på Tomtebo bör 

byggas på ett flexibelt sätt så att den vid behov kan anpassas till F-

9-skola, men det fick vi avslag på. 

Andra stora frågor har varit nya köregler för barnomsorgen, nytt 

internationellt program för Umeå kommun, kompetensförsörjning, 

digitalisering och IT-utrustning i för- och grundskolorna, 

lokalförsörjningsbehov, samt några viktiga motioner från oss, bl.a. 

den om resurscentrum för genus och jämställdhet och maxtak på 15 

barn per grupp i förskolan. När det gäller behov av nya 

förskoleavdelningar för den kommande tioårsperioden fick (V)i 

efter påtryckningar via media och kommunfullmäktige nämnden att 

ange behovet av förskolelokaler utifrån fullmäktigemålet på 15 

barn per grupp, vilket var lite av en kamp, bara det.  När det gäller 

det internationella programmet fick vi igenom att i nämndens 

yttrande yrka på att ha ett tydligt verksamhetsfokus i det 

internationella programmet som tillför de kommunala 

verksamheterna ny kunskap, kompetens och nya perspektiv, samt 

att en grundprincip är att UK har ett tydligt barn - och 

ungdomsfokus, där barns och ungdomars internationella kontakter 

uppmuntras. Tyvärr fick vi avslag på vårt yrkande om att när UK 

deltar i studieresor, utbyten, nätverk mm ska barn och ungdomar 

från högstadieskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning delta 

och särskilda program anordnas för dem. När det gäller de 

reviderade köreglerna för förskoleverksamheten fick vi igenom vår 

skrivning om papperslösas rätt till skolgång. 

Oppositionsrollen har fungerat mycket bättre i år än tidigare år i 

mandatperioden. Stämningen har blivit mer samförståndsinriktad 

mot oss från de andra partierna, om än mer av den varan vore att 

önska. Det vi behöver utveckla i vårt arbete är att komma ut ÄNNU 

oftare i media och synas ännu mer utåt med vad vi jobbar för. 

Samarbetet mellan oss som sitter i nämnden har fungerat väldigt 

bra och vi har haft väldigt trevligt i arbetet. 

 

 

 

Elisabeth Zachrisson (ordinarie)  

Daniell Andersson (ordinarie) 

Joakim Mäki (ersättare) 

Susanne Yttergren (ersättare) 

 

Vilka frågor har varit mest aktuella under året, hur har V ställt sig 

och vad har V drivit? 
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Gymnasieskolan har ett brett utbud av program och antalet 

förstahandssökande har varit betydligt fler än antalet elevplatser. 

Därför är den nya Maja Beskowskolan som startar hösten 2019, en 

nödvändighet för att klara elevökningen. Vänsterpartiet var länge 

ensamma om att driva frågan om att ta tillvara och rusta 

Fridhemsgymnasiet, istf att bygga en gymnasieby på Umestan. 

Under perioden 2019- 2025 sker en kraftig ökning av antalet 

gymnasieelever med 750 st. Elevökningen kommer att klaras med 

befintliga lokaler o med Maja Beskowskolan.  

För eleverna och personalen på språkintroduktion har det under en 

lång tid varit problem med inomhusmiljön i lokalerna. Därför har 

de varit lokaliserade/evakuerade till flera olika skolor och även till 

stadshuset. Frågan om lokalisering har hög prioritet. Det var en stor 

seger för V att vi fick stöd av M, L och C för att eleverna på 

språkintroduktion (IMS) ska förläggas på minst två gymnasieskolor 

hösten -19, vilket är till fördel för integrationen. Det var endast S 

som försvarade att utbildningen ska vara samlad på en skola om 

elevunderlaget är för litet. 

Ett fortsatt arbete med att minska bemanningstjänster inom förskola 

och skola pågår. V och S är kritiska till bemanningsföretag i 

pedagogisk verksamhet och har klart deklarerat detta. Avsikten är 

att GVN inte ska använda dessa tjänster.  

V har i flera år framfört behovet av få budgetunderlag nedbrutet på 

verksamhetsområdes-, skolenhets- och programnivå, för att 

underlätta analyser och prioriteringar. För att göra detta möjligt har 

en ny resursfördelningsmodell för område utbildning utarbetats och 

antagits.  
V:s motion- ”Resurscentrum för genus och jämställdhet” 

behandlades i GVN i mars. Avsikten med motionen var att uppdra 

till FGN o GVN att inrätta ett resurscentrum med uppgift att stödja 

o utveckla arbetet för genus o jämställdhet samt att motverka alla 

former av diskriminering. Motionen stöddes inte av övriga partier i 

nämnden. S kom däremot med ett reviderat och mer begränsat 

förslag till uppdragsplanen i november, som V ställde sig bakom. 

V reserverade sig angående remiss för näringslivsstrategi, eftersom 

vi ansåg att strategin måste utvecklas när det gäller att ta tillvara 

nyanlända svenskar på arbetsmarknaden, och att klara av 

bostadsförsörjningen för nuvarande o kommande Umeåbor. 

Kvalitetsdeklarationerna för Arbetsmarknad, Integration och 

Vuxenutbildning borde utvecklas och förtydligas gällande 

vem/vilka som är mottagare, vad som är uppdragets karaktär och 

innehåll samt tidsaspekten. Därför reserverade vi oss mot beslutet 

att anta det upprättade förslaget.  

Övriga frågor som har behandlats där V har varit drivande och haft 

en tydlig uppfattning är: 

Stärka och utveckla arbetet med kompetensförsörjning. 

Rekryteringsbehovet är totalt ca 310 medarbetare de kommande tio 
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åren. 

Elevhälsoarbetet och att förbättra samverkan och remissförfarandet 

med BUP kring barn o elever utifrån frågeställning om 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk hälsa. 

Kommunens internationella program, har ett för stort 

näringslivsfokus i.st.f. ett tydligt verksamhetsfokus. En 

grundprincip är ett tydligt barn- och ungdonsfokus.   

 

Oppositionsrollen 

Oppositionsrollen har varit svår eftersom GVN inte har haft ett AU 

under förra mandatperioden. Därför har ärenden endast behandlats 

av presidiet (ordf. S och vice ordf. KD), innan de har tagits upp på 

nämndsmötena. Möjligheten att lyfta frågor till dagordningen har 

varit mycket begränsad. 

V:s ledamöter har varit väl förberedda och deltagit mycket aktivt på 

nämnden med synpunkter, yrkanden, protokollsanteckningar och 

reservationer. Framför allt är det S och V som debatterat. Under 

2018 har V fått igenom fler yrkanden än tidigare och vi har upplevt 

en större öppenhet för våra förslag.  

Demokratiska arbetsformer som stimulerar partierna till ett aktivt 

deltagande saknas i princip helt. Inga arbetsgrupper eller 

styrgrupper med politiker sätts in för att bereda viktiga frågor. 

GVN och FGN har inga gemensamma möten trots många likartade 

utmaningar. Kontakten med ordförande har förbättrats inför arbetet 

med tex budget och uppdragsplan. 

Tjänstepersonerna är oftast tillmötesgående och intresserade av 

våra frågor. Det är sällan några åhörare deltar på 

nämndssammanträdena. 

 

Hur arbetade V för att nå ut med vår politik och vad skulle vi 

behöva utveckla? 

Vi fångar upp aktuella och brännande frågor som lyfts av elever, 

medborgare, media m.fl. och tar upp dessa på nämnden som tex 

sexuella kränkningar, segregering av språkintroduktionselever, 

problem med inomhusmiljö mm. Vi skriver debattartiklar, deltar i 

möten med fackförbund och i debatter, skriver interpellationer, 

enkla frågor och motioner till KF mm. Vi deltar i programråd där vi 

möter arbetsgivare, fackförbund, elever, lärare, syv och rektor. 

 

Eftersom det är en ny mandatperiod med många nya ledamöter är 

det viktigt att vi tillsammans i skolgruppen (V:s ledamöter i GVN 

och FGN) utformar vad vi kan och vill utveckla. Ambitionen är att 

fortsätta att vara aktiva, engagerade och väl insatta i aktuella frågor 

på dagordningen och i samhället. 

Genom att träffas kontinuerligt och gemensamt förbereda arbetet i 

nämnden och övriga åtaganden kan vi nå ut med vår politik. Ett bra 

avstamp för det kommande arbetet under mandatperioden är att vi 
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våren -19 ska anta ett skolpolitiskt handlingsprogram för 

vänsterpartiet i Umeå.  

 

 

 

Ulrika Edman (ord) 

Ahmed Hersi (ord) 

Gudrun Nordborg (ers) 

 

Ingen inkommen rapport. 

 

 

 

Åsa Bäckström (styrelseledamot)  

 

Ingen inkommen rapport. 

 

 

 

Gudrun Nordborg (ordinarie) 

 

Vilka frågor har varit mest aktuella under året, hur har V ställt 

sig? 

Jämställdhetsutskottet har under 2018 haft frågor på 

dagordningarna om gender budgeting, information/utbildning i 

skolorna via tjejjouren i Umeå med feministiskt självförsvar och 

material som ifrågasätter matcho-kulturen, kampanjen Bry dig som 

drivs i samverkan med länsstyrelsen och landstinget och fått viss 

uppmärksamhet vid årsskiftet pga utomhusaffischer och korta 

filmer som visas på hocky-matcher och i biosalonger med MMA-

stjärnan Tor Troeng som peppande man mot våld.  

 

Vad har V drivit? 

V har varit drivande i dessa frågor. I samarbete med kvinno- och 

tjejjouren samt Kvinnohusföreningen kunde jag också medverka 

till att Umeå kommun blev samarrangör till dels 

personalutbildning, dels program öppet för allmänheten om 

prostitution och människohandel med bla Miki Nagata med 

erfarenheter från den tidigare seriösa Mika-mottagningen i 

Stockholm den 31 augusti resp 1 september. 

 

Hur har oppositionsrollen fungerat? 
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Det är utmanande. Är ensam ledamot från V i utskottet med 

representant för Fi, Saasha M, som ersättare. Den tjänsteperson 

som är knuten till utskottet, Linda Gustafsson, är mycket 

kompetent och närmast ovärderlig. Ordföranden (s) är oftast 

försiktig liksom flertalet s-ledamöter. Representanterna för de 

borgerliga partierna är starkt individualistiska. 

 

Hur arbetade V för att nå ut med vår politik? 

Samordning har skett med främst kamraterna i IFN och 

Äldrenämnden plus påpekanden i fullmäktige  

 

Vad skulle vi behöva utveckla i uppdraget? 

I JUSK vill jag fortsätta att bevaka feministiskt självförsvar, arbete 

med maskulinitetsnormen generellt men särskilt inom skolan. 

Arbetsmiljö och arbetsvillkor i vid mening är också självklara pga 

stora könsskillnader. MeToo ska inte tystas. Jag vill också driva på 

för ett mer aktivt och synligt externt jämställdhetsarbete med 

kampanjer och konferenser – Nu pågår ”Bry dig” men jag tycker 

inte att det är särskilt kraftfullt trots att – eller på grund av - det 

sker i brett samarbete.   

 Förslag:  

(V)i borde diskutera hur det interna jämställdhetsarbetet i 

kommunen bör organiseras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 

ansvariga tjänstepersoner. IFN har haft en beredningsgrupp. Borde 

inte alla ha något sådant? För övriga ligger ansvaret på chefen – 

räcker det? Vilket ansvar bör KS ha? Den här diskussionen hos oss 

skulle vinna på om Eva Arvidsson bjuds in, vilket jag föreslagit 

tidigare. Tror att detta skulle kunna leda till en viktig motion. OCH 

dessutom bli inspirerande för hur vi kan arbeta med 

jämställdhet/jämlikhet inom partiet 

 

 

 

Ulrika Edman (ord) 

Mattias Sehlstedt (ord) 

Åsa Bäckström (ord) 

Lennart Arvidsson (ers) 

Bore Sköld (ers) 

Elisabeth Zachrisson (ers) 

 

Ingen inkommen rapport.  
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Ulrika Edman (ord) 

Mattias Sehlstedt (ers)  

 

Ingen inkommen rapport 

 

 

 

Caroline Täljeblad (ordinarie) 

Wilmer Prentius (ordinarie) 

Elsa Andersson Hedkvist (ersättare) 

 

Vilka frågor har varit mest aktuella under året och hur har V ställt 

sig? 

Årets stora fråga har varit kulturföreningens Humlans fortlevnad. 

Vi har också fortsatt diskutera Verkets framtida lokaler och 

MADE-festivalens vara eller icke vara. Vi har också kritiserat 

budgetprocessen som varit bristfällig och hur vi hanterar 

jävsituationer i nämnden. 

 

Humlan signalerade under våren att de stod med stora underskott 

och att en konkurs eventuellt var aktuell. Innan nämnden hann 

agera i frågan sökte de konkurs i augusti. Vi bjöd in Humlan till 

samtal inför att budget skulle antas i december och valde att stötta 

en skuldsanering utifrån förutsättningen att Humlan under 2019 ska 

arbeta med att stärka föreningsarbetet och gräsrötterna. 

 

För att kulturnämnden ska klara sin budget för 2018 gjordes ingen 

indexuppräkning för kulturföreningar, kulturfestivaler och 

arrangemangsbidrag i budgeten som togs i december 2017. Det 

innebar de facto en nedskärning, och eftersom vi anser att deras 

verksamhet är avgörande för ett levande kulturliv i Umeå så ansåg 

vi att de borde fredas från nedskärningar. Tillsammans med 

Feministiskt Initiativ yrkade vi på att kulturnämnden skulle gå 

tillbaka till fullmäktige och begära 285 000 kronor mer till sin 

budgetram för att klara en indexuppräkning på 1,6 procent, men 

yrkandet föll. 

 

Vad har V drivit? 

Vänsterpartiet försöker alltid att fråga upp och uppmärksamma 

frågor som annars inte kommer upp på agendan. Personalfrågor är 

också något vi bevakar. Nämndens budget för 2019 var också något 
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vi arbetade med, alltid med utgångspunkten att värna 

gräsrotskulturen och föreningslivet. 

 

Hur har oppositionsrollen fungerat? 

När man sitter i opposition kan det vara svårt att sätta agendan. För 

oss är det alltid viktigt att följa upp information och skapa 

diskussion. I kulturnämnden är stämningen god och vi får ett bra 

bemötande. God stämning är bra, men inte bättre än god 

diskussion, varför det är viktigt att våra ledamöter vågar göra sig 

obekväma och ställa de tuffa frågorna. Kulturnämnden har ofta en 

tunn dagordning och hanterar frågor som allmänheten sällan 

uppmärksammar, båda delarna är beklagliga och något som vi 

självklart vill förändra. 

 

Hur arbetade V för att nå ut med vår politik? 

Vi arbetar med att vara tydliga och förberedda med skrivningar till 

protokollet för att det ska vara enkelt för medborgarna att se när vi 

haft en avvikande åsikt. Våra ledamöter deltog i intervjuer under 

valet 2018 och tog ställning för bl.a. Kvinnohistoriskt museum och 

gräsrotskulturen. 

 

Vad skulle vi behöva utveckla i uppdraget? 

Vi skulle vilja ses mer för att kunna utveckla vår politik och sätta 

agendan i större utsträckning. Vi har under året arbetat med att vara 

förberedda inför möten för att våra åsikter ska tas på allvar i 

mötesrummet och synas i protokollet. Vår röst behövs, för att driva 

politiken till vänster och för att skapa diskussion i en annars 

konsensusbetonad nämnd. Vi skulle vilja att kulturen fick en mer 

framträdande roll i Vänsterpartiets politiska arbete. Kulturen är inte 

något som vi kan ”pynta” en budget med eller något som ska finnas 

längst ner på listan när det gäller våra prioriteringar i kommunen. 

Detta är något vi gemensamt får arbeta för att förändra. 

 

 

 

Mattias Nilsson (ordinarie) 

Åsa Bäckström (ersättare) 

Erik Danielsson (ersättare) 

 

Ingen inkommen rapport. 
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Jan-Olov Carlsson (styrelseledamot) 

 

Norrlandsoperan är ett samägt aktiebolag mellan Umeå kommun 

och Region Västerbotten. Umeås ägarandel är 40 %. Styrelsearbete 

i NO är inget politiserat arbete. Det finns ingen partiprofilerande 

fråga eftersom det handlar om en bolagsstyrelse. Kulturpolitik i 

allmänhet har inget utrymme i NOs styrelse eftersom arbetet 

handlar om att bevaka Norrlandsoperans verksamhet och framtid. 

Kulturpolitiken bör istället framgå i Kulturnämnden. Styrelsen 

ägnar sig givetvis inte något åt de konstnärliga frågorna. Däremot 

finns en stark samsyn att Norrlandsoperan ska ses och 

marknadsföras som ett scenkonsthus i första hand, även om namnet 

betonar operan. 

En fråga som jag tidigare har varit engagerad i är hur NO har styrts. 

Som tämligen ensam i styrelsen har jag haft synpunkter på tidigare 

VDn sätt att leda verksamheten. Den frågan har nu fått en lösning 

eftersom Kjell Englund inte längre är chef. Det fanns helt enkelt 

inte plats för honom i den nya organisationen där en administrativ 

chef tar över VD-rollen och där den konstnärliga ledningen ska 

delas mellan musik- och orkesterchef. En sådan petning var inte 

aktuell för den tidigare operachefen, varvid parterna skiljdes åt. 

 

Nya VDn, Anna Göransdotter Höög, rekryterad från Balticgruppen, 

har varit en injektion i en organisation, förvisso fylld med 

konstnärliga framgångar, men med en svag självbild och ständiga 

ekonomiska bekymmer. Organisationen är inne i en stor 

omstrukturering med tydligare ansvar och roller vilket har varit 

starkt efterfrågat av personalen. Jag bedömer att det är en mycket 

positiv trend för närvarande och att personalorganisationerna är 

mycket nöjda över utvecklingen.  

 

Det handlar inte om att inta någon direkt oppositionsroll, men min 

bedömning är att de frågor och synpunkter jag har haft och har 

inom styrelsen är respekterade och även efterfrågade. Styrelsen har 

en tendens att i första hand frekventeras av personer med speciellt 

intresse för opera och klassisk musik (med chans på fribiljetter), 

och inte av förenings- och styrelsevana personer. Eftersom jag 

tillhör den senare och inte den första kategorin får man också en 

tydlig plats i styrelsearbetet. 
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Mattias Sehlstedt (ordinarie) 

 
Den största frågan som varit upp under året handlar om att 

kommunen äntligen arbetat fram en ny och uppdaterad 

översiktsplan (ÖP). En plan som möjliggör att alla som vill ska 

kunna bo och leva i Umeå, med de ändringar vi fått med i ÖP 

kunde vi ställa oss positiva till den. Förutom det har stora frågor 

under året varit liknande som förra året. Exempelvis att planera för 

att kunna bygga bort bostadsbristen. En fråga där vi varit extra 

drivande är översiktsplaneringen av I20 området. Ett område som 

kan rymma en stor mängd bostäder. Men också ett område som 

kommunen till majoritet äger och därmed kan styra i större 

utsträckning vad som kommer byggas där. Planeringen av del av 

I20 området som kommer bli verksamhetsmark(detaljplanering) har 

påbörjats samtidigt som översiktsplaneringen av hela området 

pågår. Att både översiktsplaneplanering och detaljplanering av ett 

delområde sker samtidigt beror på att det möjliggör att 

verksamheter som ligger inom 5km staden kan flytta längre ut och 

göra plats för bostäder och andra viktigare verksamheter för 

centrumskapande. Vi har även fått med att det utreds vilken mark 

inom området som är viktigast att den sparas av ekologiska skäl. 

Frågorna kring översiktsplanen och planeringen av I20 har 

självfallet demokratiskt diskuterats på kommunpolitiska 

medlemsmöten flera gånger och de mötena har tagit beslut om 

partiets inställning.  

Buller i parker och rekreationsmiljöer. Utskottet fick under året 

ett förslag om att tillåta ökat buller i parker och rekreations miljöer. 

Ett förslag som jag lyckades stoppa. Planering kring Östra 

station. Parkeringsytorna vid östra station planeras bebyggas med 

arbetsplatser och bostäder. Jag drev och fick igenom i utskottet att 

fastighetsägaren skulle göra satsningar i offentlig miljö, för att 

kompensera för en för liten friyta. Tyvärr verkställdes inte 

utskottets beslut i verkligheten. Frågor kring demokrati och 

Transparens har jag tagit upp flera gånger i utskottet. Speciellt då 

kommunen fördelar mark till bostadsbyggande. För mig har det 

varit viktigt att tillvägagångsätten som används ska vara 

transparenta. Den enskilda frågan som det blev mycket 

uppmärksamhet kring var om ett förslag till markfördelning av 

nuvarande länsbusstationen. En fråga som hör ihop med 

utförsäljningen av hyreslägenheter ur AB Bostaden. Utan rimliga 

underlag ville S fördela mark till bostaden. Vilket vi motsatta oss. 

Utifrån ett resonemang som utgår ifrån att det behövs byggas mer 

än 800 hyreslägenheter byggs per år och bostaden klara bara idag 

av att bygga 200-250 lägenheter per år. Frågan blir då, hur ska 
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kommunen få andra att bygga hyreslägenheter? Jo genom att ha ett 

tydligt och transparant tillvägagångsätt, lika för alla för hur 

kommunal mark till att bygga bostäder fördelas. Här kan du läsa 

mer: http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/09/08/umea-

kommun-behover-mer-demokrati-och-transparens/ 

Under året har utbyggnadsordningen i 

bostadsförsörjningsstrategin var uppe i utskottet. Där drev vi jag 

klassiska vänsterpartiförslag som att: Tidigarelägga 

bostadsbyggande på I20området, stryka tänkt bebyggelse på 

lundåkern. Men även att halvera tänkt bebyggelseområde på 

Hamrinsberget. 

Översiktsplanen blev uppdaterad under året. Några ytterligare 

konkreta saker jag lyckades driva igenom i den i utskottet var: Att 

säkerställa att kollektivtrafiken ska kunna få ta plats i centrum, att 

överflyttning av busstrafiken till tegsbron ska ske först när det finns 

kapacitet. Även frågor om 

funktionshinder/tillgänglighetsanpassning av större fritidshus(även 

80kvm) lyckades vi få igenom som en riktlinje i ÖP. Fick även med 

skrivningar som kraftigt försvårar att planera stora villamattor och 

att säkerställa underlag för kollektivtrafik när Umeå byggs ut.  

Nydalafrågan. Under året genomföres ett försök till privatisering 

av del av området kring Nydalasjön. Ett område som kommunen 

planerat ska sparas som rekreations och naturområde. Som parti 

lyckades vi stoppa försöker till privatisering. Här kan du läsa mer 

om denna fråga: 

http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/08/23/privatisering-av-

nydala-stoppat-tillfalligt/ 

Frågan om graffittiväggen på I20 var under året uppe i utskottet. 

Jag drev att ytterligare dialog med de som använder väggen 

behövs, samt undersöka möjligheten att en förening tar ansvar för 

väggen innan väggens framtid diskuteras i utskottet. Tyvärr fick jag 

inte medhåll från något annat parti och beslut togs att ta bort 

väggen, utan att någon rimlig ersättningsvägg finns.  

Utskottet diskuterade flera gånger ett förslag till 

näringslivstrategi. Förslaget arbetades om flera gånger, men 

tyvärr saknades mycket i strategin. Jag drev flera frågor exempelvis 

att stärka skrivningar om att tillvarata nyanlända svenskar på 

arbetsmarknaden, vikten att klara bostadsförsörjningen, vikten av 

offentlig välfärd. Du kan läsa mer om frågan här: 

http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/04/20/ekosystem-och-

naringslivsstrategi/ 

Försökt nå ut med vår politik på många olika sätt. Exempelvis 

genom blogginlägg på VK, insändare/debattartiklar, träff med 

folkrörelser och föreningsliv och enskilda medborgare. Samt alltid 

se till att stora beslut om översiktsplanering och detaljplaner som 

ska beslutas i kommunfullmäktige alltid tas upp, diskuteras och 

beslutas om partiets åsikt på kommunpolitiska medlemsmöten.  

http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/09/08/umea-kommun-behover-mer-demokrati-och-transparens/
http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/09/08/umea-kommun-behover-mer-demokrati-och-transparens/
http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/08/23/privatisering-av-nydala-stoppat-tillfalligt/
http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/08/23/privatisering-av-nydala-stoppat-tillfalligt/
http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/04/20/ekosystem-och-naringslivsstrategi/
http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/04/20/ekosystem-och-naringslivsstrategi/
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Åsa Bäckström (ordinarie) 

Lennart Arvidsson (ersättare) 

 

Ingen inkommen rapport 

 

 

 

Johan Stål (ordinarie) 

Ulrika Edman (ordinarie) 

Lasse Jacobson (ersättare) 

Lisa Bergström (ersättare) 

 

Vilka frågor har varit mest aktuella under året och hur har V ställt 

sig? 

Aktuella frågor vi varit positiva till är t.ex. stadsutveckling för att 

få bättre luftmiljö och kunna förtäta staden på ett hållbart sätt. 5 

kilometers staden och översiktsplanen är två exempel. Men även 

till Riktlinjer för lekplatser och lekmiljöer, stadsträd och 

bebyggelsenära skogar. Och vi har också förordat fortsättning av 

sopsaltförsök, Kollektivtrafikprogram, Cykeltrafikprogram. 

Aktuella frågor som vi har varit kritiska till är t.ex. dyra 

förhyrningar för att täcka upp för bristen av gruppboenden, och då 

för att vi tvingas in i situationen att vi måste hyra för att lösa en 

akut brist som gör att kommunen måste betala dyra vitesbelopp. Vi 

har även varit kritiska till de utökade anslagen till IT-verksamhet 

pga. av saknade licenser och realisering av IT-strategi, det här 

borde funnits med i budget sedan tidigare. Vi hamnade i en sits där 

det inte fanns mycket vi kunde göra och det drabbade våra andra 

verksamheter. Vänsterpartiet deltog inte i dessa beslut Även när det 

äskades mer pengar till Katamarankajen så valde vi att inte delta i 

beslut. 

 

Vad har V drivit? 

V har drivit funktionshinderfrågor, vikten av kommunaltägande av 

fastigheter och byggnader samt miljöfrågor som att minska vårt 

CO2-avtryck genom t.ex. minskad köttanvändning i måltidsservice 

och främjande av de hållbara färdsätten 

 

Hur har oppositionsrollen fungerat? 

Vi ÄR oppositionen, och den fungerar bra. Vi är inne och stöter på 

hela tiden och lyfter upp tidigare beslut som varit dåliga och att det 

finns en möjlighet att vara progressiv i t.ex miljöpolitiken om man 
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förvaltar våra fastigheter på ett ekonomiskt sätt, dvs inte sälja ut 

och sedan göra dyra förhyrningar. 

 

Hur arbetade V för att nå ut med vår politik? 

Det finns ingen särskild kontinuerlig strategi men om det är viktiga 

frågor som vi driver så kan vi bjuda in till presskonferens eller 

sprida vårat arbete via sociala medier eller insändare. 

 

Vad skulle vi behöva utveckla i uppdraget? 

Att samarbeta mer över nämndsgränserna, t.ex. skapa samsyn kring 

frågor som är ute på remiss så vi kan lägga liknande yrkanden i alla 

berörda nämnder. Då få vi draghjälp av varandra. 

 

 

Jan-Olov Carlsson (ordinarie) 

Shahla Gullviva Shadman (ordinarie) 

 

Vänsterpartiets mål för ett samhälle med 100 procent förnybar 

energiförsörjning förenas med Umeå 

Energis helhetssyn på hållbar utveckling som är en utveckling 

vilken tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Bolaget är 

välskött och VD:s roll i bolagets utveckling har varit enormt de 

senaste 10 åren. 

 

Några av de aktuella frågorna under året har varit bland annat: 

-Den 16 augusti tog regeringen beslut om nya bestämmelser för 

reglering av elnätsföretagens 

intäktsramar. En ny reglermodell som börjar gälla nästa period 

(2020-2023) med syfte att minska 

elnätsföretagens intäktsramar. Branschföreningen Energiföretagen 

är kritiska. Umeå Energi har varit 

engagerad i frågan. 

- Sedan 1999 har Umeå Energi erbjudit ett öppet stadsnät som är 

bland de snabbaste i världen. Umeå 

Energi spelar en viktig roll i satsningen ”Umeå 5G”, som gör Umeå 

till Sveriges första teststad för det 

nya 5G-mobilnätet. 5G ger möjligheter för Umeå Energi att 

effektivisera hela sin infrastruktur och att 

erbjuda nya tjänster. Men det finns också många utmaningar som 

behöver hållbara lösningar. Umeå 

kommun är redan en av Sveriges fibertätaste kommuner som har 

88,87% av hushållen med fiber (mest Sundbyberg 96,88% och 

minst Vansbro 35,85%). 
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Ulrika Edman (ordinarie) 

Mattias Sehlstedt (ersättare) 

 

Ingen inkommen rapport. 

 

 

 

Minna Toivanen (ordinarie) 

 

Ingen inkommen rapport. 

 

 

 

Åsa Bäckström (ordinarie) 

Malin Nielsen (ordinarie) 

Bore Sköld (ersättare) 

 

Vilka frågor har varit mest aktuella under året och hur har V ställt 

sig? 

Utbildningsfrågor, budgetfrågor/ arbetsmiljö, privatisering av 

tjänster, LOV - hemtjänst, S+KD resa till Seychellerna.  

- I "Äldreplan 2018-2028" får (V)i igenom att 

omvårdnadspersonalen ges utökad möjlighet att utbilda sig på 

betald arbetstid.  

- "Upphandling av tvättinsatser i hemtjänsten" yrkade (V)i avslag 

på. Vid votering så vann förslaget om att upphandla / privatisera 

tvätt inom den kommunala hemtjänsten. Detta har inte genomförts 

ännu och vi bevakar frågan.  

- I "Uppdragsplan och budget 2019" yrkar (V)i att nämnden ska 

begära utökade anslag utifrån ny lagstiftning vilken innebär att 

arbetsgivaren ansvarar för tvätt av arbetskläder. Hemtjänsten har 

idagsläget små möjligheter att utföra tvätt av personalens 

arbetskläder. (V)årt yrkande avslås.  

- I november tas beslut att LOV - avtal gällande hemtjänst sägs upp 

och LOU ska tillämpas. Ärendet går vidare till 

Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut - i början på år 2019. Att 

inte tillämpa LOV är helt i Vänsterpartiets linje då vi ser hur en 

privatisering av hemtjänsten tränger ut den kommunala 

hemtjänsten och därmed kommer en ojämlik hemtjänst att 

erbjudas.  
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- I december fastställs de nya (V) ledamöter för kommande 

mandatperiod i Äldrenämnden. Andre vice ordf Åsa Bäckström, 

ord Rebecca Sellstedt, ers Berndt Olofsson, ers Faiza Issa Aden 

Farah. 

- I "Utbildningsplan 2019" yrkar (V)i  

1. ett utökande av det på betald arbetstid förlagda antalet 

studietimmar från 4 till 8 timmar för studier på 

omvårdnadsprogram. 

2. att det under basutbildningen ska ingå ett moment om arbetsrätt, 

arbetsmarknadens parter och grundläggande facklig information. 

3. att vidareutbildning för demensspecialiserad undersköterska 

möjliggörs under betald arbetstid. 

4. att även vikarierande vårdbiträden blir erbjudna att läsa upp till 

undersköterska på betald arbetstid. 

Tyvärr fick (V)i avslag på alla yrkanden.  

- Äldrenämnden tar beslut att ordf ÄN (S) + vice ordf ÄN (KD) ska 

resa till Seychellerna på studieresa för att ha kunskapsutbyte 

angående äldreomsorg. Endast vänsterpartiet yrkar avslag på denna 

resa och vi anser att resfria möten bör tillämpas för att minska 

klimatpåverkan.   

 

Vad har V drivit?  

Frågor rörande arbetsvillkor och arbetsmiljön för personal inom 

äldreomsorgen. 

Äldrenämndens budget utgör ca 1/6 av hela Umeå kommuns 

budget. Vänsterpartiet la en budget för år 2018 som finansierade 

äldrenämnden fullt ut. (V)i har under året fått förhålla oss till en 

socialdemokratisk underfinansierad budget i äldrenämnden. Den 

kvinnodominerade äldreomsorgen dras med delade turer, ökande 

sjuktal, för få arbetskamrater samt en mycket stor utmaning - 

kompetensförsörjning. Arbetsvillkoren och arbetsmiljön för 

personalen inom äldreomsorgen har därför varit frågor som varit de 

mest aktuella under året. Vänsterpartiet har under året lagt tre 

motioner till kommunfullmäktige som berör äldreomsorgen - 

"Säkra äldreomsorgen, utbildning på arbetstid", "Delade turer inom 

äldreomsorgen ska avskaffas" och "Lika förmåner för 

kommunanställda".  

  

Hur har oppositionsrollen fungerat? 

(V)år oppositionsroll har varit tydlig och vänsterpartiets politik och 

ställningstagande är tydliga. Vi har under året haft kontakt med 

fackliga organisationer samt intresseorganisationer vilka bevakar 

äldrefrågor. Med socialdemokraterna har vi ibland liknande 

yrkanden som görs till gemensamma när våra ställningstaganden 

sammanfaller. 

 

Hur arbetade V för att nå ut med vår politik? 
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Efter varje Äldrenämnd skickas information till media i form av 

riktad e-post med (V)åra yrkanden samt reservationstext. Vid vissa 

frågor så kontaktar media mig (Åsa) genom att de ringer upp och 

telefonintervju görs. I många fall har (V)-citat införts och vår 

politik har synliggjorts och exponerats bra. På Vänsterpartiets 

Facebook sida läggs Äldrenämndens (V) frågor regelbundet upp. 

Insändare samt debattartiklar har även publicerats i VK och VF 

samt gratistidningarna. Ett särskilt flygblad rörande äldreomsorg 

trycktes i samband med valrörelsen och delades vid äldreboende, i 

valstugan och i flera bostadsområden. Radio och TV intervjuer 

gjordes under valrörelsen där äldrefrågorna lyftes som en av de 

viktiga välfärdsnämnderna som (V)i gick till val på - dvs fullt 

finansierad! 

  

Vad skulle vi behöva utveckla i uppdraget? 

Att de nyvalda ledamöterna blir väl insatta i äldrefrågorna samt att 

ta tillvara den nya möjligheten som andre vice ordförande innebär. 

Fortsätta att synliggöra det som händer i nämnden och få ut vår 

politik som rör äldrefrågor i alla typer av kanaler och media. 

Fortsätta hålla kontakt med fackliga organisationer samt 

intresseorganisationer för äldrefrågor. Göra fler studiebesök i vård - 

och omsorgsboende och hemtjänstverksamheten.  

 



 

 


