
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa skattesatsen år 2023 till 23,30 kr 

att fastställa mål och uppdrag för år 2023–2026 i enlighet med Vänsterpartiets förslag 

att fastställa Vänsterpartiets förslag till nettokostnadsbudget 2023 för respektive styrelse och nämnd 

att fastställa uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning 

att fastställa investeringsbudget för år 2023 och investeringsplan för år 2024–2026 med följande 

justeringar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En mandatperiod går mot sitt slut och vi står inför en valrörelse. Umeå har utstått fyra år av visionslöshet 

och näringslivsvurmande under en socialdemokrati som baksätesstyrts av högern. Det står klarare än 

någonsin att det bara finns ett riktigt oppositionsparti. 

Vänsterpartiet har varit konsekventa i att motverka alla former av nedskärningar i välfärden. Vi har 

arbetat för att livet ska bli lite lättare för de som har mindre i plånboken och de som av olika skäl har 

sämre förutsättningar i samhället. Vi har varit en röst för att stärka barn och ungas rättigheter och 

möjligheter till en jämlik skola och fritid. Vi har varit pådrivande för satsningar på miljön och klimatet. 

Vår budget för 2023 är en naturlig fortsättning av den politik Vänsterpartiet bedrivit de åren som gått. En 

grundpelare i detta är ett totalstopp för fler nedskärningar i välfärdens verksamheter. Det innebär att 

välfärdens ökade behov måste mötas fullt ut. Allt annat är en påtvingad nedskärning och fullkomligt 

oacceptabelt. 

 

Som Umeås största arbetsgivare har kommunen möjligheten att sätta ribban för vad som är en schysst 

personalpolitik. Det mest grundläggande är att säkerställa en tillräcklig grundbemanning, främja det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och att motarbeta alla former av hot och våld på arbetsplatsen. Det 

behövs också bra scheman som gör att anställda orkar jobba heltid om de vill. För att lyssna in detta 

måste kommunen arbeta fram sätt för att öka arbetstagarinflytandet. Tillsammans med facket vill vi i ett 

första steg se över hur arbetarnas inflytande kan öka i frågor som rör arbetstid, schema, bemannings- och 

anställningsfrågor. 

 

 

I ett jämlikt samhälle är allas rättigheter lika viktiga och därför måste barns rättigheter stärkas. Den 

privata marknaden har öppnat upp barns liv och öden för kapitaldrivna intressen. Kommunen har en 

viktig roll i att säkerställa att alla barn ges samma möjligheter att leva ett liv fritt från våld och 

ekonomisk eller social misär.  

Som ett led i detta behöver Umeå kommun fortsätta arbetet med att tillgängliggöra och stärka de 

kommunala nyttigheter och verksamheter som berikar barns liv och stärker deras rättigheter. Trösklar 

och avgifter till att delta i fritids- och kulturliv måste utjämnas och kollektivtrafiken behöver vara gratis 

för barn. Umeå kommun behöver också stärka sin kompetens vid handläggningen av barnärenden. 

 

 

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt få ned utsläppen. Vänsterpartiet efterfrågar skarpa och konkreta 

förslag på åtgärder, men också en politik som kombinerar jämlikhet och social rättvisa med 

klimatsatsningar. 



 

 

Kraftiga, snabba utsläppsminskningar måste genomföras snarast för att minimera temperaturökningen 

och skydda miljön. Som ett led i detta har Umeå kommun antagit ett antal miljömål – bland annat att 

Umeå kommun ska vara klimatneutralt till år 2040. Men det åtgärdsprogram som Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet tagit fram för att nå dessa mål är fullständigt otillräckligt. Därför efterfrågar 

Vänsterpartiet åtgärder som har starkare effekt och bättre resultat – däribland antagandet av en 

koldioxidbudget, en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel, satsningar på kollektivtrafik 

och mindre utsläpp i transportsektorn. 

 

 

1. Umeå ska vara en kommun där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är överordnad i all 

planering. 

2. Alla verksamheter ska minimera sin klimatpåverkan och anpassas till pågående och kommande 

klimatförändringar, samt underlätta för medborgare och företag i kommunen att göra detsamma. 

3. Umeå ska vara en barnvänlig stad där beslut föregås av en barnkonsekvensanalys som utgår från 

att främja barns uppväxtvillkor och minska sociala orättvisor. 

4. Alla beslut ska gagna den totala kommunnyttan utifrån ett medborgarperspektiv. 

5. Tillgänglighet ska ha en särställning i all kommunal planering och genomsyra alla verksamheters 

arbete. 

6. Umeå kommun ska säkerställa kommuninvånarnas behov av bostäder genom att bygga bort 

segregation med klimatsmarta bostäder för rimliga priser. 

7. Jämställdhet mellan könen ska genomsyra alla beslut på alla nivåer. 

8. Ökat medarbetarinflytande är den vägledande principen för all verksamhetsutveckling.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2023 införa ett lönetak för politikerarvoden på inkomster 

som överstiger 80% av inkomstbasbeloppet för 2022. 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att avsluta den kommunala subventionen av Guitars verksamhet i 

Umeå. 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anta en koldioxidbudget för Umeå kommun och säkerställa 

resurser för att se till att kommunen håller den. 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag till hur Umeå kommun kan anpassa 

översiktsplanen till gällande miljömål. 

Att ge förvaltningarna och bolagen i uppdrag att i kommande investeringsprojekt under mandatperioden 

att göra beräkningar av växthusgasutsläpp (klimatkalkyl) som ett komplement till den ekonomiska 

kalkylen. 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att öka andelen byggklar mark. 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna en åtgärdsplan utifrån rapporten ”Jämlika Liv 20” 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa en kommunal hyresgaranti i Umeå kommun. 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att justera kommunens upphandlingspolicy till att ställa krav på heltid 

vid upphandling av privata utförare av kommunala angelägenheter. 

 

 

Att ge byggnadsnämnden i uppdrag att öka takten i arbetet med att ta fram fler detaljplaner på egen mark. 

 

 

Att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för ett införande av 3-3-modellen. 

Att ge äldrenämnden i uppdrag att avskaffa så kallade hälsoscheman i äldreomsorgen. 

Att ge äldrenämnden i uppdrag att formulera åtgärder för att kompensera för den uppkomna vårdskulden 

efter COVID-19. 

  



 

 

 

Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag utöka antalet studietimmar på betald arbetstid från 8 till 20 

timmar per vecka för tillsvidareanställd personal i funktionshinderomsorgen vid studier till 

undersköterska eller likvärdigt. 

Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att verkställa ett heltidsinförande för den kommunala 

personliga assistansen. 

Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att hitta former för att starta ett kommunalt hem för vård 

eller boende (HVB). 

Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att ta fram förändringar i regelverket kring 

försörjningsstöd för att underlätta för barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd under sommarmånaderna 

och julen. 

Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att införa hyresgaranti för kvinnor som är utsatta för våld i 

nära relation. 

Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att ta fram en plan för förbättringar i arbetsmiljö och 

villkor för de som arbetar med handläggning av ärenden som rör barn och unga. 

 

 

Att ge fritidsnämnden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att utöka Fritidsbankens verksamhet 

med ett ytterligare geografiskt läge på Ersboda. 

 

 

Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att nå 

kommunfullmäktiges mål om 15 barn per grupp i snitt i förskolan, med målet att nå upp till Skolverkets 

allmänna råd för barngruppernas storlek. 

Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att införa feministiskt självförsvar i högstadiet. 

Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att utreda former för, och införa utbildningsinsatser för 

unga män om machokultur och problematiska könsstereotyper. 

Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att utreda lokalförsörjningsbehoven för fritidshemmen och 

att detta underlag ska vara med i investeringsprocessen inför 2024 i syfte att stärka denna verksamhet. 

Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att starta ett resurscentrum för genus och jämställdhet. 

 

 

Att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att formulera åtgärder för att kompensera för 

den uppkomna utbildningsskulden efter COVID-19. 



 

 

Att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inkludera 

gymnasieskolans elever i Hälsa Lärande Trygghet (HLT). 

Att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa feministiskt självförsvar. 

Att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda former för, och införa 

utbildningsinsatser för unga män om machokultur och problematiska könsstereotyper. 

 

 

Att ge kulturnämnden i uppdrag att säkerställa ändamålsenliga lokaler för Kulturskolans verksamheter. 

 

 

Att ge miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att starta en återbrukscentral för byggmaterial. 

Att ge miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att kartlägga och säkerställa  

 

 

Att ge tekniska nämnden i uppdrag att öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel som 

upphandlas. 

Att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag för en ny supercykelväg i öst-västlig riktning 

genom centrala Umeå. 

Att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag för implementering av ett bilförbud i centrala 

Umeå. 

Att ge tekniska nämnden i uppdrag att formulera en strategi för förvärv av centralt belägna 

samhällsfastigheter. 

Att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att nå Kommunfullmäktiges mål om 

15 barn per grupp i snitt i förskolan, med målet att nå upp till Skolverkets allmänna råd för 

barngruppernas storlek. 

Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återuppta arbetet med att förlägga strandnära gång- och cykelväg 

mellan broarna på Teg. 

 

 

Att ge personalnämnden i uppdrag att öka arbetsplatsdemokratin i Umeå kommun, exempelvis genom att 

öka medarbetares inflytande över schemaläggning. 

Att ge personalnämnden i uppdrag att kartlägga och formulera en handlingsplan för motverkandet av 

värdediskriminering. 



 

 

Att ge personalnämnden i uppdrag att i relevanta policydokument förtydliga att ofrivilliga intermittenta 

anställningar ska undvikas. 

 

 

Att ge i uppdrag till UKF att införa gratis kollektivtrafikkort för barn upp till 18 års ålder. 

  



 

 

 
Nämnder 

 
V Budget 2023 

 
S Budget 2023 

 
Skillnad V - S 

Äldrenämnden 1 277 193 1 263 048 14 145 

Förändrad grundbemanning 21 000 15 855  

Arbetsskor hemtjänst 3 000   

Aktivitetssatsning 1 000   

Hälsoschema 5 000   

Individ- och familjemämnden 1 606 690 1 572 280 34 410 

Förändrad grundbemanning 14 040 −10 670  

Umeå ska växa tryggt och säkert 3 900 3 900  

Studier bet. Arbetstid 1 600   

Utökning fältgruppen 1 000 

Socialtjänsten: Barn och unga måste stärkas 5 000   

Bekämpa mäns våld mot kvinnor 1 000   

Konstnadsfri missbruksrådgivning 1 100   

För- och grundskolenämnden 2 259 158 2 237 659 21 500 

Förändrad grundbemanning grundskola & fritidshem 12 000 12 000  

15-barnsmålet förskolan 17 000   

Rektorers arbetsmiljöansvar 3 500   

Vidareutbildning till spec. ped/lärare 1 000   

Resursklasser (KF beslut) 1 400   

Kompetenscenter för flerspråkighet 1 000 

Övrigt  2 400  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 604 215 576 455 27 760 

Förändrad grundbemanning gymnasie 15 000 1 740  

Förändrad grundbemanning komvux 2 500   

Sepcialpedagoger 1 000 

SFI 3 000   

Sommarjobb ungdomar 4 000   

Rektorers arbetsmiljöansvar 4 000   

Fritidsnämnden 155 306 146 806 8 500 

Förändrad grundbemanning fritidsgårdar 3 000   

Fritidsbanken 2 500   

Satsning Grössjön & Kont 1 000   

Lovaktiviteter för barn och unga 1 000 1 000  

Sänkta entreavgifter för barnfamiljer bad 2 000   

Tekniska nämnden 1 430 183 1 375 965 54 218 

Förändrad grundbemanning 2 800 −40 418  

15-barnsmålet förskolan 3 000   

Satsning på solpaneler 1 000  

Vinterväghållning, prio för gång/cykel * 5 000 2 000 

Satsning på grönområden 2 000   

Ekologisk och lokalproducerad mat 2 000   

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 19 650 18 990 660 

Budget och skuldrådgivning 660   

Resurser till Fairtrade City 350 350  

Kulturnämnden 160 176 159 176 1 000 

Bibliotek satsning 1 000   

Byggnadsnämnden 55 503 53 513 1 990 
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Uppväxling detaljplanearbete 1 700 −290  

Personalnämnden 11 231 1 231 10 000 

Införande Arbetsplatsdemokrati 10 000   

Kommunstyrelsen 1 072 995 1 114 414 −41 419 

Avsluta subvention av Guitars −4 500   

Tillväxtanslaget −7 500 2 500 

Minskade anslag för oförutsedda behov −15 000   

Ingen uppräkning av politikerarvoden −3 419   

Lönetak för politikerarvoden ** −10 000   

Verksamhetsutvecklingsanslag klimat 3 000 3 000  

15-barnsmålet avskrivningar kopplat till investeringar 2 500  

Kommunfullmäktige 4 163 3 863 300 

Kommunrevisionen 300   

Brand- och räddningsnämnd 73 123 73 123 0 

Enhetligt ledningssystem regionalt mm. 4 000 4 000  

Valnämnd 3 264 3 264 0 

Överförmyndarnämnden 15 189 15 189 0 

Summa exkl. finansiella kostnader 8 732 095 8 571 544 160 551 

Finansieringsutrymme*** −8 872 555 −8 712 055 −160 500 

Finansnetto 53 049 53 100 51 

Resultatkrav 87 412 87 412 0 

Resultat 0 0 0 

* Vänsterpartiets förslag skiljer sig mot S och MP genom att prioritera gång / cykel-vägnät 

** Vänsterpartiet föreslår ett maxbelopp för politikerarvoden motsvarande 80 % av 
inkomstbasbeloppet (71 000 kr / månad år 2022) 

 

*** Vänsterpartiet föreslår en skattehöjning med 0,5p = 160,5 mkr   

 

 


