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Tjänsteskrivelse 
2017-05-24 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00499 

Budget och verksamhetsplan 2018-2021 och 

direktiv för nämndernas verksamhet 2018-2021 

Investeringsbudget 2017-2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa skattesatsen år 2018 till 22,85 
 
att fastställa mål på fullmäktigenivå 
 
att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2018 och 
plan 2019–2021 för respektive styrelse eller nämnd 
 
att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om 
omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster 
 
att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av 
budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att 
förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget 
 
att för löneökningar 2018 avsätta 3,04 % vilka fördelas per nämnd och kan 
komma att justeras beroende på resultat i löneöversynen 
 
att fastställa investeringsbudget för 2018 och investeringsplan för 2019–
2021 
 
att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra 
tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade 
förutsättningar 
 
att fastställa uppdrag för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00499 
 
 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har överlämnat sitt budgetförslag på 
arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23. 
 
Vid sammanträdet 2017-05-30 presenterar oppositionspartierna i KSAU 
sina budgetförslag. 
 

Beslutsunderlag 
1. Planeringsförutsättningar, budget och investeringar, 

kommunfullmäktigemål till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 
2018 och plan 2019–2021 

2. Investeringsbudget 2017–2018 och plan 2019–2021 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 74 

Diarienr: KS-2017/00499 

Budget och uppdragsplan 2018-2021 och direktiv 

för nämndernas verksamhet 2018-2021 

Investeringsbudget 2017-2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa skattesatsen år 2018 till 22,85 

 

att fastställa mål på fullmäktigenivå 

 

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2018 och 

plan 2019–2021 för respektive styrelse eller nämnd 

 

att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om 

omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster 

 

att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av 

budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att 

förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget 

 

att för löneökningar 2018 avsätta 3,04 % vilka fördelas per nämnd och 

kan komma att justeras beroende på resultat i löneöversynen 

 

att fastställa investeringsbudget för 2018 och investeringsplan för 2019–

2021 

 

att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra 

tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade 

förutsättningar 

 

att fastställa uppdrag för Umeås utveckling och samverkan med 

omvärlden 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har överlämnat sitt budgetförslag på 

arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23. 

 

Vid sammanträdet 2017-05-30 avsåg oppositionspartierna i KSAU 

presentera sina budgetförslag. 

 

Oppositionspartierna meddelar att de lämnar sina budgetförslag på 

kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07. 

 

Beslutsunderlag 

1. Planeringsförutsättningar, budget och investeringar, 
kommunfullmäktigemål till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 
2018 och plan 2019–2021 

2. Investeringsbudget 2017–2018 och plan 2019–2021 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 
Hans Lindberg (S) – bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets 
budgetförslag 
Anders Ågren (M) – bifall till moderaternas budgetförslag 
Peder Westerberg (L) – bifall till liberalernas budgetförslag 
Mattias Sehlstedt (V) – bifall till vänsterpartiets budgetförslag 
Veronica Kerr (KD) – bifall till kristdemokraternas budgetförslag 
Mattias Larsson (C) – bifall till centerpartiets budgetförslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets budgetförslag mot 
moderaternas yrkande mot liberalernas yrkande mot vänsterpartiets 
yrkande mot kristdemokraternas yrkande mot centerpartiets yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas 
och miljöpartiets budgetförslag. 
 
Reservation 
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) till förmån för sina yrkanden. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 



Debattregler för behandling av budgeten 

2017-06-17 
 

  Överläggningarna om budgeten indelas i en inledande 

gruppledargenomgång och en efterföljande 

allmänpolitisk debatt. 

 

För gruppledargenomgången gäller följande 

talarordning: 

 

 OMGÅNG 1 

 

Talare  Maxtid (minuter) 

 

KS:s ordf Hans Lindberg (S)  20 

Anders Ågren    (M)  10 

 Ulrica Edman   (V)  10 

 Nasser Mosleh    (MP)  10 

 Peder Westerberg   (FP)  10 

 Mattias Larsson   (C)  10 

 Saašha Metsärantala   (FI)  10 

Veronica Kerr   (KD)  10 

Jan Hägglund    (AP)  10 

Petter Nilsson   (SD)  10 

 

Ingen replikrätt i 1:a omgången 

 

 OMGÅNG 2 

 

Samma som ovan (med replikrätt) – maxtid 4 min. 

 

Ordet i den allmänpolitiska debatten ges fritt efter 

gruppledaromgången. Inläggen får vara högst 3 minuter.  

 

Man får bryta talarlistan med replik (1 min) om man är 

gruppledare, eller har gjort inlägg, eller har blivit 

påtagligt angripen eller direkt apostroferad. Den mot 

vilken replik riktas har in sin tur rätt till en svarsreplik 

(1 min). Därefter återgår ordet till den som står på tur i 

talarlistan. 

  

 



 

Dokumentnamn: 
Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 

Beslutad av: 
 

Dokumentdatum: 
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Innehåll 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 att fastställa skattesatsen år 2018 till 22,85 

 att fastställa mål på fullmäktigenivå 

 att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2018 och plan 2019–

2021 för respektive styrelse eller nämnd 

 att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av 

medel, som frigörs till följd av samordningsvinster 

 att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar 

under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är 

kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget 

 Att för löneökningar 2018 avsätta 3,04 % vilka fördelas per nämnd och kan komma att 

justeras beroende på resultat i löneöversynen 

 att fastställa investeringsbudget för 2018 och investeringsplan för 2019-2021 

 att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga 

förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar 

 att fastställa uppdrag för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden   
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Kommunfullmäktigemål 2018–2021 

1 Mål 

1.1 Övergripande mål 

1.1.1 Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med 
visionen om 200 000 medborgare år 2050. 

1.2 Goda livsvillkor 

1.2.1 Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma 
samhället såväl som sina egna liv. 

1.2.2 Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020. 

1.2.3 Vi ska halvera barnfattigdomen till år 2020. 

1.3 Livslångt lärande 

1.3.1 Vi skall ha en likvärdig skola och förbättra kvaliteten i grundutbildningen för att uppnå 
jämlika uppväxtvillkor. 

1.4 Växande näringsliv och kompetensutveckling 

1.4.1 Vi ska skapa förutsättningar för fler företag och fler arbetstillfällen i Umeå. 

1.5 Välutvecklad ideell sektor 

1.5.1 För att klara framtidens utmaningar ska vi utveckla demokratin och stärka den sociala 
tilliten tillsammans med den ideella sektorn. 

1.6. En god samhällsplanering 

1.6.1 Vi ska öka bostadsbyggandet till 2000 enheter per år. 

1.6.2 Vi ska effektivisera lokalanvändningen i kommunen. 

1.6.3 Vi ska effektivisera kommunens energianvändning. 
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2. Personalpolitiska mål 

2.1 Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. 

2.2 Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. 

2.3 Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens. 

2.4 Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm. 

3 Finansiella mål (som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning) 

3.1 Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till 
lägst 1 procent. 

3.2 År 2019 ska hela kommunens budget vara jämställdhetsanalyserad.  



Planeringsförutsättningar, budget och investeringar, Umeå kommun 5 (13) 

4 Uppdrag för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

4.1 Goda livsvillkor 

4.1.1 Att fortsätta arbetet inom ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Umeå. 

4.1.2 Att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för att halvera barnfattigdomen till 
år 2020. 

4.1.3 Att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld under 2017. 

4.1.4 Att ta fram en övergripande handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården. 

4.2 Växande näringsliv och kompetensutveckling 

4.2.1 Att ta fram en plan per verksamhetsområde för fler kommunala praktikplatser. 

4.2.2 Att ta fram en modell för en sammanhållen integrationskedja med en väg in för 
kompetensöversyn, utbildning och praktik. 

4.2.3 Att ta fram en strategi för ökad självförsörjning av livsmedel och energi i samverkan med 
andra aktörer. 

4.2.4 Att ta initiativ till ett regionalt kunskapscentra för gröna näringar och 
livsmedelsproduktion. 

4.3 Välutvecklad ideell sektor 

4.3.1 Att arbeta för att Umeå blir en naturlig samarbetspartner för paraidrotten och att vi 
verkar för att komplettera idrottsutbildningarna samt Idrottshögskolan med 
paraidrott. 

4.3.2 Att använda jämställdhet som metod i det förebyggande arbetet mot våld och 
kriminalitet i samverkan med den ideella sektorn. 

4.4 God samhällsplanering 

4.4.1 Att utöka mängden byggklar mark. 

4.4.2 Att utveckla investeringskalkylerna så att de är ett bättre stöd för planering och 
prioritering. 
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4.4.3 Att revidera lokalförsörjningsdirektivet och utveckla lokalförsörjningsprocessen i syfte 
att minska såväl investerings- som driftskostnader samt optimera användningen av 
kommunens lokaler. 

4.4.4 Att ta fram standarder för typlokaler med syfte att korta byggtider samt minska 
investerings- som driftskostnader. 

4.4.5 Att effektivisera tidsåtgången från uppstått lokalbehov till faktiskt inflyttning med fokus 
på LSS-boenden samt förskolor och skolor. 

4.4.6 Att se över befintliga paviljonglösningar i syfte att minska driftskostnaderna. 

4.4.7 Att AB Bostaden är kommunen behjälplig med verksamhetslokaler som förskolor, 
boenden med särskild service och vård- och omsorgsboenden integrerat i sina 
fastigheter. 

4.4.8 Att arbeta fram en strategisk friluftsplan. 

4.4.9 Att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland annat 
genom att dra nytta av erfarenheterna från kommissionen för social hållbarhet. 

4.4.10 Att prioritera det strategiska miljöarbetet och stärka miljökompetensen. 

4.4.11 Att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt Umeå genom att bl a utveckla nätet av 
laddinfrastruktur. 

4.4.12 Att inom ramen för cirkulär ekonomi utarbeta ett system för återanvändning av 
inventarier samt minska användandet av plaster i syfte att minska såväl kostnader som 
klimat-och miljöpåverkan. 

4.5 Personalpolitiska uppdrag 

4.5.1 Att fortsätta arbetet för att minska sjukskrivningarna. 

4.6 Finansiella uppdrag 

4.6.1 Att fortsätta utveckla och effektivisera investeringsprocessen. 

4.6.2 Att påbörja arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser på alla budgetens delar 
med målet om att hela kommunens budget har en jämställdhetsanalys 2019. 
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Uppdrag, regler och styrning 

Vårt uppdrag 

Förvaltningen har till uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges övergripande mål och 

nämndernas uppdragsplaner.  

Verksamhetsidé 

Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Vi bidrar till välfärd för alla och ger 

goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur. 

Värdegrund 

 Medborgarfokus – Vi skapar värde för dem vi finns till för. 

 Öppenhet – Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke. 

 Tillit – Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar. 

 Ständiga förbättringar – Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och 

förnyelse. 

Styrprinciper 

 Kommunnytta/medborgarnytta före enskild verksamhetsnytta. 

 Alla beslut ska vara finansierade. 

 Lika mål och krav för lika verksamheter. 

 Fokus på uppföljning och analys. 

Lagstadgade planer 

Umeå kommun är enligt lag ålagd att utarbeta vissa kommunala planer. Dessa lagstadgade 

planer bereds på kommunfullmäktiges uppdrag av aktuell nämnd och beslutas av fullmäktige 

(om så krävs i lagstiftningen) alternativt ansvarig nämnd. 
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God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens finansiella och verksamhetsmässiga 

mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att 

ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. 

Det genomförs så här: 

 Umeå kommuns verksamhet styrs av kommunfullmäktiges mål och budgetramar. 

 De i budget och uppdragsplan angivna målen med indikatorer ska följas upp under 

budgetåret och slutligt avrapporteras i bokslut/verksamhetsrapporter. 

 Den ekonomiska planeringen ska utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i 

antaganden är en viktig grundförutsättning. 

 Att resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska 

uppgå till lägst 1 procent. 

 Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida investeringar. 

 Nettokostnaderna får inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag, 

utjämning och finansnetto. 

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Umeå kommun har god 

ekonomisk hushållning. Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom 

ramen för sin budget och regelverket för inteckning i eget kapital. 

 De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter 

gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande 

nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. 

 Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas (kalkyleras) och 

resursavstämmas före genomförande. 

 Alla beslut ska innehåll en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur 

beslutet påverkar kommunens ekonomi och hur det ska finansieras. 
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Planering, uppföljning, analys och utvärdering 

De kommunala verksamheterna följs upp och utvärderas kontinuerligt. Uppföljning och 

utvärdering sker med syfte att följa måluppfyllelse, men även att uppnå kvalitet och 

utveckling av kommunens strukturella förutsättningar/resurser. Uppföljning och utvärdering 

ger även signaler om behov av och underlag för att kunna korrigera mål, planering eller 

resursfördelning. Uppföljning sker till exempel genom 

 verksamhetsuppföljning genom månads, tertial och årsbokslut 

 resultatutvärderingar 

 process- och kvalitetsuppföljning 

 medborgar- och brukarundersökningar 

 synpunkter och klagomål från medborgare och brukare 

 uppföljning av horisontella perspektiv 

 uppföljning Intern kontroll 

 förslag- och avvikelsehantering. 

Intern styrning och kontroll 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för kommunens arbete med intern styrning och 

kontroll. Den interna kontrollen skall baseras på riskanalyser och innehålla lämpliga åtgärder 

mot prioriterade risker. 

Budget 2018 och plan 2019–2021 för nämnderna 

Budget för 2018 och plan för 2019-2021 utgår från av kommunfullmäktige fastställd budget 

för 2017. Budgetramarna är totalramar för styrelse och nämnder. Budgetramarna avser 

nettokostnader och omfattar kostnader och intäkter. Ramarna har fastställts utifrån 

nuvarande organisation. Effekter på budgetramarna av eventuella organisationsöversyner 

och/eller överföring av verksamheter till nytt ansvar regleras som tekniska förändringar. 
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Tabell 1. Budget 2018 och plan 2019–2021 

Nämnd Budget (mnkr) Plan (mnkr) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Överförmyndarnämnden −9,8 −10,2 −11,4 −11,9 −12,4 

Kommunstyrelsen −936,1 −945,7 −1 061,5 −1 119,3 −1 153,5 

Varav:      

Kraftverksamhet 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 

Kollektivtrafik −108,5 −112,5 −122,5 −122,5 −122,5 

Umeå folkets hus −21,7 −22,1 −22,5 −22,9 −23,3 

Västerbottens museum −14,7 −15,2 −15,8 −16,4 −17,0 

Norrlandsoperan −26,3 −27,2 −28,2 −29,2 −30,3 

Konstnärligt campus −1,5 −1,5 −1,5 −1,5 −1,5 

Bostadsförsörjning −5,6 −12,9 −21,1 −24,6 −24,6 

Anslag för oförutsedda behov:      

Utvecklingsanslag −24,0 −24,0 −24,0 −24,0 −24,0 

Övrigt −10,3 −10,3 −10,3 −10,3 −10,3 

Kommungemensamma kostnader −510,8 −554,2 −595,4 −643,5 −671,7 

Kommunfullmäktige −3,5 −3,5 −3,6 −3,6 −3,7 

Tekniska nämnden −1 098,6 −1 136,4 −1 191,3 −1 220,4 −1 249,9 

Byggnadsnämnden −37,5 −38,4 −39,9 −41,3 −42,7 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden −12,3 −12,7 −13,2 −13,7 −14,2 

Äldrenämnden −947,7 −985,9 −1 059,4 −1 099,4 −1 182,4 

Individ- och familjenämnden −1 128,3 −1 198,2 −1 295,8 −1 371,0 −1 445,9 

Fritidsnämnden −128,7 −130,8 −137,0 −140,6 −144,5 

Kulturnämnden −112,2 −114,4 −119,7 −123,7 −127,9 

För- och grundskolenämnden  −1 740,0 −1 820,1 −1 913,9 −2 002,7 −2 094,8 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

−435,6 −448,7 −474,1 −494,0 −514,2 

Gemensam IT-nämnd, Umeå-Skellefteå 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gemensam nämnd, Umeåregionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa, verksamhetens nettokostnader −6 590,3 −6 844,8 −7 320,9 −7 641,7 −7 986,1 
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Resultaträkning 2017–2021 

Resultaträkningen för 2018 och plan 2019–2021 är baserad på ett genomsnittsindex, 

verksamheternas behovsberäkningar för 2018–2021, beslut enligt avtal samt beräknade 

kostnader för pensioner och investeringar. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning bygger 

på regeringens skatteprognos i april 2017. 

Tabell 2. Resultaträkning 

Post Budget (mnkr) Plan (mnkr) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 1 490,2 1 568,5 1 567,8 1 608,2 1 649,7 

Verksamhetens kostnader −7 658,3 −7 976,3 −8 421,6 −8 756,8 −9 122,9 

Avskrivningar −412,0 −437,0 −467,0 −493,0 −513,0 

Verksamhetens nettokostnader −6 580,1 −6 844,8 −7 320,9 −7 641,7 −7 986,1 

Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 6 608,2 6 946,1 7 284,3 7 580,9 7 925,2 

Förväntat generellt statsbidrag 45,0     

Finansnetto −12,9 −32,0 −51,9 −69,8 −81,9 

Effektiviseringskrav   160,9 205,8 221,0 

Resultat 60,2 69,3 72,4 75,2 78,2 

Kommunens resultat för 2018 förväntas uppgå till 69,3 mnkr. Målsättningen är att resultatet i 

förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till lägst 1 

procent. 
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Finansieringsbudget och nyckeltal 2017–2021 

Finansieringsbudgeten visar att avskrivningarna förväntas öka med 101 mnkr och att 

kommunens skuld förväntas öka under perioden med anledning av att investeringarna inte 

kan finansieras med egna medel. 

Tabell 3. Finansieringsbudget 

Post Budget (mnkr) Plan (mnkr) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Tillförda medel:      

Resultat 60,2 69,3 72,4 75,2 78,2 

Avskrivningar 412,0 437,0 467,0 493,0 513,0 

Pensionsavsättning 7,2 21,1 27,8 45,4 48,6 

Summa tillförda medel 479,4 527,4 567,2 613,6 639,8 

Använda medel:      

Nettoinvesteringar -856,2 -677,2 -1 302,0 -1 270,2 -895,4 

Summa använda medel -856,2 -677,2 -1 302,0 -1 270,2 -895,4 

Förändring av rörelsekapital -376,8 -149,8 -734,8 -656,6 -255,6 

 

Förändringen av rörelsekapitalet indikerar att kommunens skuld kommer att öka med 1 797 

mnkr för perioden 2018–2021.  

Tabell 4. Nyckeltal 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna förbättras något med anledning av förväntat 

resultat. 

Post Budget (%) Plan (%) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag 
(exklusive avskrivningar) 

92,7 92,2 94,1 94,3 94,3 

Soliditet 25,0 25,1 24,2 23,6 23,5 

Soliditeten blir lägre under den kommande perioden som en följd av planerad 

investeringstakt. 
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Investeringsbudget 2017–2018 och plan 2019-2021 

Kommunens investeringsbudget för 2018 uppgår till 677 mnkr och ersätter tidigare beslutad 

plan för 2018.  

Tabell 5. Investeringsbudget och plan 

Nämnd Budget (mnkr) Plan (mnkr) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunstyrelsen 43,6 62,4 35,2 22,3 6,9 

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tekniska nämnden 382,3 160,0 333,1 472,4 437,6 

Byggnadsnämnden 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 

Äldrenämnden 166,1 40,0 112,1 80,6 77,9 

Individ- och familjenämnden 38,1 94,2 72,0 70,7 46,4 

Fritidsnämnden 19,5 0,0 65,3 74,9 10,3 

Kulturnämnden 6,8 0,0 3,8 5,1 3,8 

För- och grundskolenämnden 160,2 241,6 573,9 537,7 306,0 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

38,2 79,0 105,3 5,3 5,3 

Gemensam IT-nämnd, Umeå-Skellefteå 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gemensam nämnd, Umeåregionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa nämnder 856,2 677,2 1 302,0 1 270,2 895,4 
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Investeringsbudget 2017–2018 och plan 2019-2021 

Kommunens investeringsbudget för 2018 uppgår till 677 mnkr och ersätter tidigare beslutad 

plan för 2018.  

Tabell 1. Investeringsbudget och plan 

Nämnd Budget (mnkr) Plan (mnkr) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunstyrelsen 43,6 62,4 35,2 22,3 6,9 

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tekniska nämnden 382,3 160,0 333,1 472,4 437,6 

Byggnadsnämnden 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 

Äldrenämnden 166,1 40,0 112,1 80,6 77,9 

Individ- och familjenämnden 38,1 94,2 72,0 70,7 46,4 

Fritidsnämnden 19,5 0,0 65,3 74,9 10,3 

Kulturnämnden 6,8 0,0 3,8 5,1 3,8 

För- och grundskolenämnden 160,2 241,6 573,9 537,7 306,0 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

38,2 79,0 105,3 5,3 5,3 

Gemensam IT-nämnd, Umeå-Skellefteå 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gemensam nämnd, Umeåregionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa nämnder 856,2 677,2 1 302,0 1 270,2 895,4 
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Tabell 2. Investeringsbudget 2018 

Nämnd Nr Grupp Projektnamn Verksamhet 2018 

KS 1 3. Kraft  Förnyelse Kraftverk Kraftverksamhet 12,6 

  2 3. Kraft  Vidmakthållande Kraftverk Kraftverksamhet 1,7 

  3 3. Kraft  Förnyelse Dammar Kraftverksamhet 8,5 

  4 3. Kraft  Investeringsprogram Bygg Kraftverksamhet 0,5 

  5 3. Kraft  Övriga invest. Stornorrfors Kraftverksamhet 1,8 

    3. Kraft      25,2 

  6 5. Övriga Terminaler Hillskär Fysisk- o teknisk pl 37,2 

    5. Övriga     37,2 

    Summa     62,4 

 

Nämnd Nr Grupp Projektnamn Verksamhet 2018 

ÄN 7 1 Fastigheter Ö:a stadsdel kv Hoppet Äb  Äldreomsorg 40,0 

 

Nämnd Nr Grupp Projektnamn Verksamhet 2018 

IFN 8 1 Fastigheter Gruppboende kat 3, 2017 Handikappomsorg 0,2 

  9 1 Fastigheter Gruppboende kat 1-2, 2017 Handikappomsorg 16,0 

  10 1 Fastigheter 
Gruppboende Umedalen, 

operetten 
Handikappomsorg 31,0 

  11 1 Fastigheter Gruppboende Röbäck, luvan Handikappomsorg 15,0 

  12 1 Fastigheter GB 2 2019 Handikappomsorg 2,0 

  13 1 Fastigheter GB 3 2019 Handikappomsorg 2,0 

  14 1 Fastigheter Skyddat boende IFO Individ och familj 10,0 

  15 1 Fastigheter Bostäder avskilt läge Individ och familj 18,0 

    Summa     94,2 
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Nämnd Nr Grupp Projektnamn Verksamhet 2018 

FOG 16 1 Fastigheter Mården 11 Förskoleverksamhet 21,4 

  17 1 Fastigheter Pedagogen 6-8 avd Förskoleverksamhet 22,0 

  18 1 Fastigheter Tavleliden, ny förskola Förskoleverksamhet 11,0 

  19 1 Fastigheter Olofsdal, ny förskola Förskoleverksamhet 1,0 

  20 1 Fastigheter Varglyan fsk 4-6 avd Förskoleverksamhet 1,0 

  21 1 Fastigheter Karusellen ny fsk 4 avd Förskoleverksamhet 16,0 

  22 1 Fastigheter Vaktmästaren 16 Förskoleverksamhet 0,5 

  23 1 Fastigheter Haga förskola  Förskoleverksamhet 22,2 

  24 1 Fastigheter Hjorten 24 (Skärgårdskolan) Utbildning F-9 44,0 

  25 1 Fastigheter Bullmark 4:51 skola/fsk Utbildning F-9 25,0 

  26 1 Fastigheter Skolgården ej spec. Utbildning F-9 3,6 

  27 1 Fastigheter Östra skolan Utbildning F-9 45,0 

  28 1 Fastigheter 
Konvertering Solskenet till 

grundskola 
Utbildning F-9 8,0 

  29 1 Fastigheter Fjällemmeln 1 Utbildning F-9 1,0 

  30 1 Fastigheter Sofiehemsskolan Utbildning F-9 1,0 

  31 1 Fastigheter Sörfors skola Utbildning F-9 11,9 

  32 1 Fastigheter Volymbehov Ho/Ob  Utbildning F-9 1,0 

  33 1 Fastigheter Volymbehov södra Utbildning F-9 1,0 

  34 1 Fastigheter Volymbehov Norra Utbildning F-9 1,0 

  35 1 Fastigheter Stengärdan 13 Förskoleverksamhet 1,0 

  36 1 Fastigheter 
förskolor exploateringsområden 

utifrån ny befolkningsprognos 
Förskoleverksamhet 3,0 

    Summa     241,6 
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INLEDNING 

 

Ett Umeå utan storstadsproblem 
Vänsterpartiets alternativa budget genomsyras av välfärdssatsningar, enligt principerna 
om den barnvänliga staden och omfördelning mellan män och kvinnor. Vi vill att Umeå 
ska växa utan storstadsproblem, vilket innebär att Umeås tillväxt inte får ske på 
bekostnad av alla dem som behöver välfärden som mest. Umeå ska på riktigt vara den 
välkomnande staden – oavsett vem du är och var du kommer ifrån så är du välkommen 
att bygga framtiden med oss.  

Att säkra välfärden 
Vår budget innebär tydliga omprioriteringar. För att klara att fullt ut finansiera ökningar 

av löner och volymer och samtidigt satsa på personalens arbetsvillkor och 

barngruppernas storlek, ser vi det nödvändigt att höja kommunalskatten med 20 öre. En 

stor låneskuld har ackumulerats under ett begränsat antal år, på grund av storslagna 

investeringar i stadskärnan. Notan för detta betalar välfärdens medarbetare, som fått 

färre kolleger och fler att ta hand om. En kombination av stora ökningar av antalet barn 

och äldre inom för- och grundskola och äldreomsorg gör det allt svårare att upprätthålla 

en god servicenivå i kommunens centrala välfärdsnämnder skola, funktionshinder och 

äldreomsorg. Den stora låneskulden innebär att nödvändiga investeringar blir allt 

svårare att finansiera utan att välfärden ytterligare urholkas. Vänsterpartiet på nationell 

nivå har i budgetförhandlingar med regeringen sett till att kommunerna numera får 

efterlängtade generella statsbidrag; de s.k 10 vänstermiljarderna. För Umeås del har 

dessa stor betydelse för kommunens ekonomi, men ska också gå till att stärka välfärden 

i form av bättre arbetsmiljö för barn och bra arbetsvillkor för våra medarbetare, vilket 

tyvärr inte varit fallet med mandatperiodens S/MP-budgetar. 

En välfärd att lita på är för oss kärnan i kommunens uppdrag, därför är det viktigast att 

de omfattande investeringar som vi lånar pengar till också kommer barn, unga och äldre 

till del i form av förskolor, skolor och äldreboenden.  Ett kärvt ekonomiskt läge kräver 

politiska prioriteringar och inte osthyvlande nedskärningar.  

Minskade klassklyftor  

– en nödvändig socialistisk ekonomisk politik 
Välfärdsnämnderna ska finansieras fullt ut för löneökningar och det ökade antalet äldre, 

skolelever och barn, innan andra satsningar. Vi tror på välfärd framför lyxprojekt. 

Riktade satsningar inom skola, vård och omsorg ska bidra till ett mer jämställt och 

jämlikt Umeå där klassklyftorna minskas. Ett jämlikare Umeå är ett framgångsrikare 

Umeå.  

Vårt budgetförslag innebär tydliga prioriteringar där vi fullt ut finansierar välfärden för 

att undvika de nedskärningar som S och MP-budgeten innebär. Våra huvudsatsningar är 

på arbetsvillkoren inom äldreomsorg och förskolan samt en rejäl satsning för att minska 

barngrupperna inom förskolan.  
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Detta finansierar vi genom att minska anslaget till Kommunstyrelsen med drygt 40 
miljoner och anslaget till Tekniska nämnden med ca 28 miljoner. Vi prioriterar välfärden 
framför vägarbeten, näringslivsstöd och central administration. De satsningar vi nu gör 
är helt nödvändiga för att återställa en god arbetsmiljö för våra barn och goda villkor för 
den personal som tar hand om våra äldre. Det är tydlig klasspolitik. 

En nödvändig feministisk ekonomisk politik  
Kvinnohatet hittat ständigt nya vägar och antar nya skepnader. Umeå är ingen frizon 

från våld i nära relationer och det sexualiserade våldet begränsar alla kvinnors liv. Utan 

verkliga satsningar på att lyfta de problem som våldet orsakar och trygghetsskapande 

åtgärder är allt jämställdhetsarbete förgäves. Det allvarligaste och svåråtkomligaste 

våldet är det sexualiserade våldet som innefattar könsköp, den yttersta formen av 

kvinnoförtryck. Lika viktigt som det stödjande arbetet för våldsutsatta, är det 

förebyggande arbetet. Därför måste vi också på allvar jobba med mansrollen, manlighet 

och föräldrarollen, kopplat till våld. I Umeåregionen har vi stor potential att vara i 

framkant i dessa frågor, om vi tar tillvara och vidareutvecklar de kompetenser vi har 

inom Centrum mot våld och Kvinnojouren. Därför vill vi i vår skuggbudget satsa på 

dessa verksamheter för att bredda och vässa deras ovärderliga arbete. Det är tydlig 

feministisk politik. 

Sammanfattningsvis 
Våra ekonomiska förslag är steg på vägen i det vi anser vara rätt riktning för Umeå. Den 

stora skillnaden med Vänsterpartiets budgetförslag jämfört med majoritetens är att vi 

inte tvingar välfärdsnämnderna till nedskärningar som innebär att personalen måste 

springa fortare, fler sjukskrivna pedagoger och en ständig nedprioritering av barnens 

arbetsmiljö. Tillsammans med Vänsterpartiet skulle S vara rödare och Mp gröna.  
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100 VÄLFÄRDSMILJONER TILL BARN OCH ÄLDRE 

Löneökningar och volymökningar för Individ- och Familjenämnden, För- och 

grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finansieras fullt ut i 

vårt budgetförslag. Därutöver lägger vi 44 miljoner på bättre arbetsvillkor inom 

äldreomsorgen, 15 miljoner på förbättrade arbetsvillkor inom För- och 

grundskolenämnden och 40 miljoner för att minska barngrupperna i förskolan. 

Minskade barngrupper, 40 mkr 

Vi vill nå målet om 15 barn per avdelning. Det handlar barnens arbetsmiljö. Som ett 
första steg för att nå detta satsar vi 40 miljoner 2018. För tio år sedan tog Umeå 
kommunfullmäktige beslut om att minska barngruppsstorlekarna. Barnantalet skulle 
vara 15 barn i snitt per avdelning och detta skulle vara genomfört 2009. Vi kan 
konstatera att detta mål inte är uppfyllt. Därför behövs både en stor satsning och politisk 
vilja.   
 
Våldets konsekvenser – bredd såväl som spjutspets, 5 mkr 

Samverkan och samlokalisering är ett bra sätt att integrera fler huvudmän. Detta har vi 

gjort i Umeå genom Centrum mot våld, som vi vill utveckla i följande riktning:  

 Våld och hälsa – en försäkringsmedicinsk kompetens gällande våldets 

konsekvenser 

 Allt sexuellt våld i form av könsköp, sex mot ersättning, våldtäkter och sexuella 

övergrepp 

 Våld i nära relationer (breddat uppdrag) 

 Hedersrelaterat våld/extrem kontroll 

 Bred kompetens som måste innefatta läkare, psykolog, psykoterapeut, socionom 

samt expertis gällande barns utsatthet för våld och sexuella övergrepp 

 

Vi avsätter dessutom en ytterligare miljon till Kvinnojouren, som bedriver ett 

ovärderligt ideellt arbete och tillhandahåller ett separatistiskt rum där kvinnor under 

decennier kunnat ta sin tillflykt från våld. Kvinnojourerna har bidragit till den 

feministiska analysen av mäns våld mot kvinnor.  

6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen, 3 mkr 

6 timmars arbetsdag är framtiden, och försök med arbetstidsförkortning är en 

framgångssaga. Det är en mångfacetterad reform som ger stora samhällsvinster ur ett 

barn,- hälso-, feministiskt och fördelningsperspektiv.  Vi vill börja med genomföra ett 

försök med 6 timmars arbetsdag inom delar av Umeå kommuns hemtjänst. 

Rätt till heltid med schyssta arbetsvillkor, 41 mkr 

Införandet av heltidsreformen utan resurstillskott har inneburit stora negativa 

konsekvenser för befintlig personal, vilket Vänsterpartiet hela tiden befarat. För att 
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undvika sämre arbetsvillkor i form av delade turer och färre arbetskamrater, måste 

äldreomsorgen tillföras mer resurser.  

Sportotek 0,1 mkr 

Vi gör en särskild satsning på 0,1 miljoner till ett kommunalt Sportotek, där barn kan 

låna sportutrustning istället för att behöva köpa nytt. Att för en mindre summa 

möjliggöra för alla Umeås barn och unga att kunna utöva sportaktiviteter är tydlig 

klasspolitik. 

Umeås utsatta barn och unga, 5 mkr 

 
Sociala barnavården handlar om omhändertagandet av barn, men lika viktigt är det 
tidiga förebyggande och stödjande arbetet med utgångspunkt i skolan. Samverkan 
mellan skola, socialtjänst och primärvård är en framgångsfaktor där Umeå har blivit 
nationellt prisade för sitt arbete med detta, genom projektet Hälsa-Lärande-Trygghet 
(HLT) som kom till som en social investering under V:s majoritetsstyre och sedan 
permanentades. Under denna mandatperiod har S/MP skurit ner på verksamheten som 
vi gemensamt satsade åratal på att bygga upp och implementera. Den nedskärningen 
återställer vi med 2,5 miljoner. Dessutom lägger vi 2,5 miljoner till Socialtjänstens 
Barn&Unga för att minska placeringar. 
 
Förbättrade arbetsvillkor och kompetensutveckling inom För- och 

grundskolenämnden, 17 mkr 

 
Arbetsvillkoren och kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en stor 
utmaning för Umeå kommun just nu. Årligt osthyvlande har inte bara inneburit minskat 
á-pris per barn i förskolan utan också kraftiga försämringar och personalflykt. 
Vänsterpartiet lägger 15 miljoner på slopad karensdag för förskola och fritidshem, samt 
friskvårdstimme där sjuktalen är höga. Vi ser att en friskvårdstimme är av vikt för all 
personal, men vill börja där sjuktalen är som störst, vilket är inom förskolan.  
 
Vi lägger dessutom 2 miljoner för att stärka upp kompetensutvecklingen inom förskolan. 
De 2 miljonerna fördelar vi på 1 ytterligare tjänst vardera på Idéan, Naturskolan och 
Hedlunda kompetenscentrum för genus, samt ytterligare 0,5 tjänst på Hedlunda 
kompetenscentrum för att knyta en forskare till förskolan på deltid, i enlighet med 
uppdraget att säkerställa en stark koppling till den senaste forskningen på området och 
medverka till kompetensspridning till alla kommunens förskolor. 
 
Gratis kollektivtrafik för barn upp till 13 år, 7,6 mkr 

 
Det bör vara gratis för barn att åka buss och vi tar ett första steg för barn upp till 13 år. 
Det är en klimatsmart satsning där man tidigt vänjer sig vid kollektivt resande, samtidigt 
som det är en tydlig klassfråga och främjar självständighet för barn. 
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MÅL OCH VERKSAMHETSDIREKTIV FÖR UMEÅ KOMMUN  
 

Övergripande mål för Umeå kommun: 

 Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 Umeå ska vara den barnvänliga staden där alla beslut föregås av en 
barnkonsekvensanalys och utgår från att främja barns uppväxtvillkor och att 
motverka barnfattigdom 

 Alla beslut ska gagna den totala kommunnyttan utifrån ett 
medborgarperspektiv 

 Umeå ska på alla nivåer vara den klimatsmarta staden  
 Tillgänglighet ska ha en särställning i all planering och genomsyra alla 

verksamheters arbete 
 Umeå kommun ska säkerställa kommuninnevånarnas behov av bostäder 

genom att bygga bort segregation och finansiera byggnation av kommunalt 
ägda hyresrätter med rimliga hyror 

 Jämställdhet mellan könen ska genomsyra alla beslut på alla nivåer 
 Ökat medarbetarinflytande är den vägledande principen för all 

verksamhetsutveckling 
 Alla utförsäljningar av gemensam egendom ska ha ett femtioårsperspektiv 
 Öppenhet och transparens för ökad demokrati ska vara ledorden i både 

retorik och praktik. 
 

Övergripande principer för stadsledningskontorets verksamhet: 

 Riktade statliga pengar som inkommer till kommunen ska fördelas ut till de 

nämnder som belastas av kostnaderna 

 

 Alla beslut av strategisk karaktär ska föregås av en dokumenterad 

barnkonsekvensanalys 

 

 Allt budgetarbete ska ske enligt principen om jämställd budgetering (gender 

budgeting) 

 

 Centralt viktiga funktioner så som kommunalt barnombud, folkhälsostrateg, 
tillgänglighetsstrateg och jämställdhetsstrateg ska ingå i stadsdirektörens 
ledningsgrupp 
 

 
Kommunstyrelsens uppdrag 

 
1. Att uppdra åt stadsledningskontoret att ta fram en modell för hur kommunens 

budgetprocess och budget ska genomsyras av gender budgeting (jämställd 

budgetering)  
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2. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en övergripande HBTQ-policy 

som sedan ska vara vägledande för nämnders/styrelsers arbete med mål, 

uppdrag och resultatmått 

 

3. Att ge stadsdirektören i uppdrag att utifrån kommunens samlade kompetens ta 

fram en plan för att säkerställa att alla högt ställda krav i upphandlingar efterlevs.  

 

4. Att i alla större detaljplaner som kommunen tar fram på egen mark säkerställa 

att det finns avsatt mark för framtida behov av offentlig verksamhet 

 

5. Att nya övergripande klimatmål tas fram som ska genomsyra alla nämnder och 

styrelsers verksamhet 

 

6. Att påbörja arbetet med att upprätta en vänort i Palestina 

 

7. Att utvärdera och redovisa kommunens anlitande av bemanningsföretag 

 

8. Att ta fram en modell för hur investeringar ska prioriteras mot varandra, med 

viktning utifrån medborgarnytta och långsiktig kommunnytta 

 

9. Att utreda möjligheten att ge ut en grön obligation för att finansiera kommande 

investeringar, i syfte att säkerställa att tillräckligt med investeringsmedel finns 

för att klara ett bostadsbyggande på minst 200 lägenheter per år inom Bostaden 

 

10.  Att utreda införandet av kollektivkontrakt inom Bostaden 

 

11.  Att utreda möjligheterna att skapa ett kommunalt byggföretag för att öka 

byggandet av bostäder (och minska bostadsbristen) 

 

12.  Att utreda möjligheten att skapa en gemensam bostadskö för de allmännyttiga 

bostadsföretagen i Umeåregionen, där möjligheten för privata hyresvärder att 

ansluta sig finns med 

 

13.  Att kommunen verkar för att pendeltåget mellan Vännäs och Umeå förlängs till 

Holmsund 

 

14.  Att ge stadsdirektören i uppdrag att öka andelen byggklar mark 

 

15.  Att verka för att hela kommunen ställer om till klimatsmart kost och ökar 
mängden frukt och grönt i maten. 
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16.  Att stadsdirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för ett kommunalt 
barnombud i syfte att ett barnperspektiv ska ha en central roll i all övergripande 
strategisk planering.  

 
17.  Att ta fram en tidplan, effekter och kostnadseffektiviseringar för slopad 

karensdag för skola – funktionshinder - äldreomsorg 

 

18.  Att uppdra till AB Bostaden att planera för byggande av kollektivhus 

 

19.  Att ge stadsdirektören i uppdrag att utarbeta ett förslag till portalparagraf för 

hela kommunkoncernens ägardirektiv som ska gälla för alla bolag utifrån 

principerna; social, etisk, ekologisk hållbarhet, tydliga miljö- och klimatmål, vita 

jobb-modellen, kommunens jämställdhetsmål, tillgänglighet ska ha en 

särställning, meddelarfrihet för såväl anställda som politiker, boendeinflytande 

och demokratiutveckling främjas, öppenhet och transparens gentemot allmänhet 

och media, utveckla medborgardialog för utvecklingsfrågor och inre kvalitet, 

sociala hänsyn ska prägla all upphandling, samt att bolagen är en viktig resurs för 

kommunens skolor och ska bidra med arbetsrehabilitering och praktikplatser 

 

20.  Att ge stadsdirektören i uppdrag att tillsammans med UKF och AB Bostaden ta 

fram ett förslag på hur en inomhuslekplats kan utformas på taket ovanpå gamla 

biblioteket, dvs en icke-kommersiell plats vid Vasaplan 

 

21.  Att ge stadsdirektören i uppdrag att i samråd med Miljö- och 

Hälsoskyddsnämnden peka ut ett valfritt investeringsprojekt där klimatkalkyl 

används och därefter utvärderas 

Uppdrag till MEX (Mark och Exploatering)  

 
22.  Att ta fram ett förslag till lösning för att flytta skjutbanan på I20 i syfte att 

underlätta bostadsbyggande    
 

23.  Att genomföra ett projekt med markfördelning för flerbostadshus, där 
kommande hyresnivåer väger tungt för vilket företag som får bebygga marken 

 
24.  Att prioritera att ta fram nya fördjupade översiktsplaner och detaljplaner som 

kan ge störst mängd nya bostäder och som skapar störst förutsättningar för fler 
arbetsplatser 
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NÄMNDSSPECIFIKA UPPDRAG  

För- och grundskolenämnden 

25.  Att ta fram en handlingsplan 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. Handlingsplanen ska vara kopplad till en specifik tidplan 
och plan för finansering. 
 

26.  Att utreda behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid samt möjligheter till 
införande av obekväm arbetstid på befintliga förskolor med strategisk placering 

 
27.  Att fasa ut användandet av bemanningsföretag till förmån för egna vikariepooler 

 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 

28.  Att utöka samarbetet mellan skolan och den lokala fackföreningsrörelsen i Umeå 

för att öka elevernas kunskap om rättigheterna i arbetslivet.  

 

29.  Att utveckla en omfattande plan för kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling i samarbete med universitetet. Budgeten ska kopplas till 

behovet av nyrekrytering av personal samt en förstärkt utbildningssatsning. 

 

30.  Att utveckla YH och Viva Komvux för att möta framtida behov av relevant och 

bra utbildning för medborgare och nyanlända. Få in folk i utbildningar som leder 

till jobb!  

 

31.  Att språkintroduktion prioriteras och är likvärdigt representerade på 

gymnasieskolorna 

 

32.  Att implementera integrationsprojekt med fokus på kvinnosyn, jämställdhet, 

hedersrelaterade problem mm. 

Individ- och Familjenämnden 

33.  Att skyndsamt se ö ver uppdraget/avtalet med landstinget ga llande Centrum möt 

va ld, i syfte att Centrum möt va ld utvecklas söm en spetskömpetens med ett brett 

uppdrag innefattande alla förmer av sexuellt va ld; kö nskö p/sex möt ersa ttning, 

va ldta kter öch sexuella ö vergrepp, va ld i na ra relatiöner, hedersrelaterat 

va ld/extrem köntröll samt HBTQ-persöners utsatthet. 

 

34.  Att utforma särskilda mål för EKB-verksamheten i syfte att alla minderåriga som 

kommer hit ska vilja bo kvar i Umeå.  
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35.  Att se över samarbetet med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden gällande Budget- 

och skuldrådgivningen så att vi kan uppnå ökad samverkan riktat mot 

vuxna/familjer med minderåriga barn 

Äldrenämnden 

36.  Att påbörja implementeringen av Gender Budgeting 

37.  Att påbörja avvecklandet av LOV och planera för övertagande av privatiserad 

verksamhet, med målet om en hemtjänst i världsklass 

38.  Att identifiera en eller flera hemtjänstgrupper som lämpar sig för försök med 6 

timmars arbetsdag 

Överförmyndarnämnden 

39.  Att se över möjligheten att anställa fler professionella gode män och förvaltare i 

kommunal regi  

40.  Att införa en övre gräns för hur många godmansuppdrag en lekman bör ha 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

41.  Att se över Budget- och skuldrådgivningens lokalisering till en mer 

medborgarvänlig plats 

42.  Att föra statistik över hur kommunen prioriterar gång- och cykelvägar jämfört 

med bilvägar 

Byggnadsnämnden 

43.  Att ta fram fler detaljplaner på egen mark på områden där vi skyndsamt kan 
komma fram med detaljplaner, samt ta fram flexibla detaljplaner som ett sätt att 
möjliggöra ökat bostadsbyggande 

 
Tekniska nämnden 

 
44.  Att lyfta in barns säkerhet som ett dokumenterat perspektiv i all planering  

45.  Att uppdra åt Gator och Parker samt Fastighet att arbeta fram ett gemensamt 

direktiv för det antagna beslutet om jämställd drift 

46.  Att uppdra åt Gator och parker att ta fram en långsiktig plan för ett Bilfritt 

centrum och identifiera vilken/vilka gator som kan stängas av inom 

centrumfyrkanten till förmån för gång-, cykel och kollektivtrafik  

47.  Att tillgodose god tillgänglighet för de hållbara färdsätten med bl a fler bussfiler 

48.  Att ta fram en plan för driftsamverkan på IT-området i syfte att effektivisera och 

uppnå synergieffekter mellan IT-enheten, Bostaden AB och Umeå Energi 

49.  Att ge Måltidsservice i uppdrag att ge förslag på hur ej ekologiskt kött kan fasas 

ut till förmån för mer frukt och grönt 

50.  Att ge färdtjänsten i uppdrag att utreda ett gemensamt organ för all 

kollektivtrafik, såväl stadstrafik som särskild kollektivtrafik och ge förslag på 

synergieffekter   
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INVESTERINGSBUDGET 2018 
 

Vänsterpartiet föreslår en investeringsram på samma storlek som S och MP, dvs. 677 
miljoner, men ser behov av tydliga omprioriteringar jämfört med S/MP-budgeten, från 
bilvägar och administration. 
 

LÄGGA TILL FÖLJANDE INVESTERINGAR 2018: 
 
F-6 skola och förskola i Bullmark – ändrat uppdrag 

 
Vänsterpartiet föreslår att den nya skolan i Bullmark byggs som en F-6-skola istället för 
en F-3 skola som splittrar låg- och mellanstadiet. Den gamla skolan bör renoveras och 
konverteras till förskola respektive lokaler för hemtjänsten och/eller andra lokalbehov. 
 
Ny skola på Tomtebo samt kombinerad idrottshall/gymnastikhall  

börjar byggas på Tomtebo, 15+10 = + 25 mkr för 2018 

Vi vill att en ny grundskola och idrottshall börjar byggas på Tomtebo 2018. Barnkullarna 

på Tomtebo är och kommer att vara väldigt stora de närmaste tio åren. Med den 

befolkningsutveckling som vi har i de östra stadsdelarna förväntas antalet barn och 

ungdomar i åldersspannet 6-18 år öka med 35-40 procent under den kommande 10-

årsperioden. Det innebär fortsatt expansion av tränings- och matchtider för mer än 150 

lag i innebandy, fotboll och handboll. Vänsterpartiet ser det som absolut nödvändigt att 

före annat prioritera en ny idrottshall på Tomtebo.  

Förvärv bostadsrätter, + 7,9 mkr  

Inom Tekniska nämndens investeringsram vill vi öka summan för inköp av 

bostadsrätter, som med fördel kan användas som skyddade lägenheter för våldsutsatta. 

Byggande och reinvestering i förskolor och skolor, +30 mkr 

För- och grundskolenämnden har under många år varit tvungen att skjuta upp 

investeringar i förskole- och skollokaler. Vi lägger 30 miljoner för att delvis återställa 

tidigare ramminskningar på investeringar i barn och unga. 

 

TA BORT FÖLJANDE INVESTERINGAR 2018: 

Minskad investeringsram Kommunstyrelsen, -20 mkr 

Vi minskar ramen för KS år 2018 och då får kommunstyrelsen prioritera inom ram där 
vissa investeringar kan behöva skjutas fram i det läge vi är, där skola och förskola måste 
ha främsta prioritet. Till exempel ser vi inte en ombyggnation av stadshusreceptionen 
som ligger inplanerad som prioriterad. 
 

Minskad ram Tekniska nämnden, -35 mkr 
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Även under tidigare år denna mandatperiod har vi velat skjuta fram investeringar 
avseende gator och parker som vi inte anser vara prioriterade, för att kunna klara 
välfärdsuppdraget. Det kan handla om te x industrigator, gatuombyggnationer och ej 
specifierade trafikåtgärder som måste förskjutas.  
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Vänsterpartiets budget i siffror 

Nämnder* S ram för 
2018 

V justering* V ram 2018 

ÄLDRENÄMNDEN  -985,9 -42,5 -1028,4 

Rätt till heltid utan delade turer  -30,0  

Förbättrade arbetsvillkor  -11,0  

6 timmars arbetsdag försök hemtjänst  -3,0  

Avveckla LOV  1,5  

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN  -1 198,2   -8,0 -1206,2 

Ökade behov / undvika besparingar  -6,0  

Centrum mot våld – utökat uppdrag (sex mot ersättning,     
HBTQ, våldtäkt, Mansmottagning, stöd i föräldraskap) 

 
-4,0   

Förstärkning Kvinnojouren  -1,0  

Förstärkning Barnavårdskedjan 
Mer hemmaplanslösningar – mindre köpt verksamhet 

 
-2,5  

     Minskat köp HVB - utslussboende  8,0  

     HLT – samverkan skola, socialtjänst, primärvård (återställning 
     medel första linjen) 

 
 

-2,5  

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN -1 820,1 -66,1 -1886,2 

Ökade behov / undvika besparingar  -9,1  

Minskade barngrupper  - uppstart   -40,0  

Förbättrade arbetsvillkor (Slopad karensdag för förskola och 
fritids, samt friskvårdstimme där sjuktalen är störst) 

 - 15,0  

Kompetensutveckling förskolepersonal (Kompetenscentrum 
Genus, Idéan, Naturskolan) 

 
-2,0 

 

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND  -448,7  -7,4 456,1 

Ökade behov / undvika besparingar   -7,4  

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN  -12,7 -0,7 -13,4 

Budget- och skuldrådgivn. barnfamiljer  -0,7  

FRITIDSNÄMNDEN -130,8 -0,1 -130,9 

Sportotek  -0,1  

UKF – Avgiftsfri kollektivtrafik upp till 13 år  
               (uteblivna intäkter) 

 -7,6 -7,6 

TEKNISKA NÄMNDEN   -1136,4 28,3 1108,1 

Gator och parker  10,0  

Cykelparkering övergår till UPAB  0,3  

Fastighet  3,5  

IT – samordningsvinster med bolagen  15,0  
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Färdtjänst månadskort/högkostnadsskydd för alla  
färdtjänstberättigade utifrån arbetslinjen 

 -0,5  

BYGGNADSNÄMNDEN -38,4 0,5 -37,9 

Ökad inkomst Lantmäteriet  1,0  

Bostadsanpassning  -0,5  

Flexibla detaljplaner  -0,5  

Ökad täckningsgrad bygglov  0,5  

KOMMUNSTYRELSEN -945,7 42,2 -903,5 

Ramminskning  7,1  

Oförutsedda behov/Utvecklingsanslaget  8,4  
Effektiviseringar administration/central ekonomi och 
personaladministration 

 
5,0 

 

Medlemsavgift Region Västerbotten  0,2  

Internationella enheten   1,0  

Kommunikationsenheten  6,5  

Näringslivsservice  7,5  

Konferenser/Representation/Västerbottensambassad/Grand  2,5  

Minskat arvode/mandatstöd 15 %  3,0  

Bidrag Folkets hus  1,0  

Krafthandel 44,0 2,0 46,0 

Byggbonus 10,0 4,0 14,0 

Intäkter 
 

 
 

Skattehöjning 20 öre   55,4 

Utgifter totalt inkl. alla nämnder -6914,1  -6975,5 

Resultat 69,2   69,2 

 

*Vänsterpartiet har utgått från S och MP:s budget och tabellen visar endast de poster där vi skiljer oss åt.  

 

 



Budgetyrkanden V 2018 

att fastställa skattesatsen år 2018 till 23,05  

att fastställa mål på fullmäktigenivå i enlighet med Vänsterpartiets förslag 

att fastställa Vänsterpartiets förslag till nettokostnadsbudget 2018 för respektive styrelse eller 

nämnd 

att fastställa Vänsterpartiets uppdrag till Umeå kommun 

att godkänna att Kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av medel, som 

frigörs till följd av samordningsvinster 

att godkänna att Kommunstyrelsens får göra tekniska förändringar av budgetramar under 

förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i 

kommunens budget 

att för löneökningar avsätta 3,04 % vilka fördelas per nämnd och kan komma att justeras beroende 

på resultat i löneöversynen 

att fastställa investeringsbudget för 2018 och investeringsplan för 2019-2021 med följande 

justeringar år 2018: 

Tillägg:  

- Idrottshall på Tomtebo, 10 miljoner år 2018, läggs till i Fritidsnämndens investeringsbudget  

- Skola på Tomtebo, 15 miljoner år 2018, läggs i För- och grundskolenämndens investeringsbudget 

- Byggande och reinvestering i förskolor och skolor, + 30 mkr till För- och grundskolenämndens 

investeringsbudget 

Ta bort:  

- Minskad investeringsram Kommunstyrelsen, -20 mkr 

- Minskad investeringsram Tekniska nämnden, -35 mkr 

Ändrat uppdrag:  

- Bullmark skola byggs som F-6-skola istället för F-3-skola 

Omprioritering: 

- Förvärv bostadsrätter, + 7,9 mkr Inom Tekniska nämndens investeringsram 



  

TILLIT OCH 
TRYGGHET FÖR ALLA 

I UMEÅ KOMMUN 
 

Förslag till budget 2018 

 

Facebook: facebook.com/kristdemokraterna-i-Umeå 
Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba 

Twitter: @kdriks, @BuschEbba 
Webbplats: www.kristdemokraterna.se 

E-post: info@kristdemokraterna.se 
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Förord  
 

Kristdemokraterna vill ha en ekonomisk politik som skapar förutsättningar för människor att 

bygga goda relationer, känna trygghet och tillit samt underlättar för människor att gå från 

utanförskap till arbete. Vi vill skapa förutsättningar för en god tillväxt och ett företagsklimat 

som står sig väl i den globala konkurrensen. Inriktningen i den ekonomiska politiken bör 

därför vara att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, inte minst för personer som är 

utrikes födda och/eller har bristande utbildningsbakgrund. Det handlar också om att skapa 

större frihet för familjerna och förbättra förutsättningarna för företagande och för det civila 

samhället. Det är också av stor vikt att den ekonomiska politiken utformas på ett sådant sätt 

att resurserna används effektivt för att skapa trygghet för dem som befinner sig i utsatta 

situationer. Tillväxten måste komma alla till del och sammanhållning är centralt. 

 

För de av er som tog del av Kristdemokraternas budgetförslag 2017 kommer att känna igen 

sig i texten eftersom vår politik och ideologi är den samma. Texten är dock uppdaterad och 

innehåller flera nya uppdrag med fokus på tillit och trygghet för alla i Umeå kommun. Det är 

ett förtydligande av vad vi kristdemokrater vill förändra och vi lyfter frågor där vi menar att 

den styrande majoriteten idag brustit.  

 

Veronica Kerr (Kd)  Anders Sellström (Kd) 

 

 

Den ekonomiska situationen i Umeå kommun   

Umeå kommuns ekonomiska läge har kraftigt försämrats under de senaste åren. Genom att 

läsa Umeå Kommuns årsredovisning för 2016 kan en hel del intressanta fakta konstateras. 

From och med 1/1, 2013 har befolkningen ökat med ca 5500 personer. Samtidigt har 

kommunens nettokostnader ökat med över 1 miljard kronor eller drygt 20 %. Skulderna per 

invånare ökar snabbare än tillgångarna per invånare. Antalet årsarbetare har ökat med drygt 

1000 personer eller drygt 11 %. Självklart behöver vi fler som arbetar inom kommunen när 

befolkningsantalet växer, annat vore märkligt. Men när kostnaderna och antalet anställda 

ökar mer än i jämförbara städer, som också växer i samma takt som Umeå eller än mer, är 

det något som inte stämmer.  

 

Senaste fem års bokslut visar ett sammanvägt resultat på endast + 78 miljoner. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet sänkte 2017 kommunens finansiella mål där man mäter 

resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Numera ska 



 

 

 

 3

detta bara vara 1 % när kutym i kommunsverige är 2 %. Vissa kommuner spänner bågen så 

högt som 3 %. Vi förstår ju varför de styrande partierna sänkt till 1 % när man ser resultatet 

under de senaste fem åren. Skulle vi förhålla oss till 1 % målet borde resultatet sammantaget 

då bli + 292 miljoner kronor istället för + 78 miljoner kronor. 2 % ger + 582 miljoner kronor 

och 3 % + 876 miljoner kronor.  

 

Det är hög tid för de styrande partierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att ta ett 

hårdare grepp om ekonomin och inte acceptera att Umeå ”vill mer” även inom kostnadsligan. 

Under de senaste fem åren har styret enbart uppnått 27 % av det sänkta finansiella målet om 

1 % i resultat. Det som är kutym i Sverige klarar man bara av att uppnå till drygt 13 %. Det 

finansiella målet är viktigt att uppnå för att bidra till att slippa låna pengar till investeringar, 

kunna värdesäkra det egna kapitalet samt ta höjd för framtida lågkonjunkturer. 

 

Sveriges kommuner och landsting påvisar gång på gång att höga kostnader inte med 

automatik ger en hög kvalitet utan snarare tvärtom. Den som har ordning och reda på sin 

ekonomi har också ordning och reda på kvaliteten inom välfärdsområdena. 

 

För oss kristdemokrater är förvaltarskapsprincipen central. Den pekar på människans 

personliga ansvar för sig själv, sina medmänniskor, efterkommande generationer samt den 

fysiska livsmiljön. Att förvalta de ekonomiska tillgångar som finns tillgängliga på ett 

långsiktigt och klokt sätt är grunden för god samhällsekonomi. Det är därför viktigt att föra 

en ansvarsfull politik som begränsar utgiftsökningarna framöver.  Det går inte att styra 

problemen framför sig, om ingenting görs nu kommer kostnaderna att öka än mer.  

 

Bostäder och byggande 

Bostadsbristen i Umeå är fortsatt stor trots att bostadsbyggandet har kommit upp i fart under 

de senaste åren. Kristdemokraterna vill se en bostadspolitik som ger förutsättningar för ett 

ökat byggande så att bostadsmarknaden kan börja möta människors drömmar för sitt boende 

och vi vill se en marknad med en mångfald av aktörer. Behovet av billigare bostäder som 

personer utan stora resurser efterfrågar är stort och måste mötas på ett väsentligt bättre sätt 

än vad som sker för tillfället.  

 

Kristdemokraterna föreslår att AB Bostaden ökar försäljningen av befintliga lägenheter för 

att kunna öka nyproduktionen av bostäder. Andelen äldre i befolkningen blir allt större och 

det finns ett stort behov av trygghetsboende. 
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LOV och valfrihet  

Människors välbefinnande ökar när de har makt att påverka sin egen livssituation. Det gäller 

alltifrån utbildning och jobb, familjebildning och bostad till vård och omsorg.  Att människor 

kan göra aktiva val för sin hälsa och sitt välmående är betydelsefullt, som att välja 

äldreboende, vårdcentraler eller hemtjänstutförare. Detta borde vara självklarheter i ett 

välutvecklat välfärdssamhälle. Givetvis ska kommuner och landsting vara garanter för vården 

och omsorgen, men vem som utför tjänsterna måste ligga i händerna på medborgarna.  

 

När människor har flera goda utförare att välja bland ökar också kvaliteten i vården och 

omsorgen. När medborgare jämför, diskuterar och sätter sig in i olika utförares inriktningar 

och erbjudanden skapas ett engagemang. Mångfalden skapar positiva effekter. Det ger 

möjligheter för människor att välja bort det som inte fungerar eller aktivt välja en speciell 

inriktning eller profil.  

 

Politikers makt har minskat och fler beslut fattas nu vid människors köksbord. Makten att 

välja och välja bort ska värnas – inte bara när vi är friska eller mitt i livet, utan kanske i 

synnerhet när vi blir äldre eller sjuka. Konsekvenserna av Socialnämndens beslut från 2014 

ser vi nu när nattinsatser på vårdboenden plockas bort för att skapa likvärdighet samtidigt 

som äldre personer blir tvingade att flytta och här måste det bli en förändring. 

 

Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. En mångfald av aktörer är en 

förutsättning för valfrihet. Rätten att själv få välja var och hur man tar del av vård, skola och 

omsorg är en viktig del i att kunna utforma sitt eget liv och sin egen tillvaro. Välfärden finns 

till för medborgarna och medborgarna har rätt att påverka dess utformning. Därför måste 

valfriheten värnas.  

 

Mångfalden av aktörer inom välfärden bidrar också till att utveckla nya idéer och hitta nya, 

smartare och effektivare arbetssätt, till gagn för alla som använder välfärden. Välfärdens 

verksamheter gynnas av att nya privata och ideella aktörer har möjlighet att etablera sig för 

att bidra till innovation och värdeskapande. Detta bidrar även till att vårdyrket blir mer 

attraktivt när det finns fler arbetsgivare än kommun och landsting. 

 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen och vården av äldre är en av Kristdemokraternas mest prioriterade frågor. 

Behovet av platser på vård och omsorgsboenden har ökat och med en allt äldre befolkning 

finns det inget som tyder på att behoven blir mindre. Istället för plats på äldreboende erbjuds 

idag hemtjänst trots att den äldre upplever stor otrygghet och ensamhet i sitt eget hem. 
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Ingen ska tvingas ut från sitt hem, men ingen ska heller tvingas att bo kvar i hemmet. Det 

måste vara den äldres behov och önskan som ska stå i centrum.  

 

Kristdemokraterna föreslår att det nationellt införs en äldreboendegaranti för alla över 85 år 

för att ingen ska behöva känna oro inför en framtid där man riskerar att leva i ensamhet och 

otrygghet. För att detta ska vara möjligt krävs fler åtgärder för att tillskapa trygghetsboenden. 

 

Vidare vill vi att vården stärks genom så kallade vårdservicetjänster, alltså enklare tjänster 

som man inte någon vårdutbildning för att genomföra. På det sättet avlastas vårdpersonalen 

som kan fokusera på att göra det som de är utbildade för. Det samarbete som finns idag 

mellan VIVA resurs och äldreomsorgen i Umeå bör därför vidareutvecklas och införas på fler 

arbetsplatser.  

 

Umeå har en mycket uppskattad hemtjänst oavsett utförare, men har en mycket låg 

hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner, den tredje lägsta i Sverige.  Det innebär 

att den kommunala hemtjänsten går med underskott medan övriga utförare riskerar att gå i 

konkurs. Förutsättningarna för hemtjänstutförarna är inte konkurrensneutral som LOV 

kräver, därför ska ersättningen öka. 

 

Civilsamhället och den ideella sektorn 

Vi menar att civilsamhället är något mycket viktigare än ett sidospår till den offentliga sfären 

eller i den individuella. Det är här grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett 

fungerande Sverige. Kristdemokraternas politik strävar därför efter att stärka det civila 

samhället och därmed de mellanmänskliga kontakterna. Därför syftar vår politik till att värna 

civilsamhällets oberoende, förenkla dess regelverk och förbättra dess förutsättningar.  

 

Kultur 

Vår utgångspunkt är att kulturpolitiken ska stödja kulturen, däremot inte styra den. För 

Kristdemokraterna är inte minst barnens möjligheter att få ta del i – och av – kulturella 

verksamheter en prioriterad fråga. Umeå kommun har under väldigt många år prioriterat 

kulturen och toppar de senaste två åren listan över de kommuner som satsar mest pengar på 

kultur/invånare. Det är inte försvarbart att Umeå ligger 40 % högre i kostnader än andra 

jämförbara kommuner. Kulturnämnden har ännu inte behövt ta ett tillräckligt stort ansvar i 

att sänka utgiftstaket för Umeå kommun vilket är hög tid nu. Det kvinnohistoriska museet är 

ingen kommunal angelägenhet och när det läggs ner ger det en besparing på 12 miljoner 

kr/år. 
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Familjer, förskola, barnomsorg 

Kristdemokraterna anser att barns och ungas behov och rättigheter ska vara grunden för hur 

familjepolitiken och barnomsorgen utformas. Barn behöver tid och de behöver bli sedda. 

Familjer ser olika ut, men alla har samma betydelsefulla roll. Det är föräldrarna som har det 

primära ansvaret att avgöra vad som är bäst för deras barn och deras familj – inte staten eller 

kommunen.  

 

Föräldrar ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för deras barn och det är viktigt att 

kommunen kan erbjuda en mångfald av alternativ eftersom vad som är rätt för ett barn 

kanske inte passar andra. Politiken ska stödja föräldrar och förenkla familjernas vardag. 

Mindre barngrupper i förskolan samt bättre förutsättningar för familjedaghemmen är 

prioriterat i detta arbete. Med fler aktörer och alternativ till förskola kan vi underlätta för att 

minska barngrupperna.   

 

Barnomsorgspeng finns sedan den 1 juli 2009. Syftet med denna är att öka föräldrarnas 

valfrihet och möjlighet att välja bland olika former av pedagogisk verksamhet för sina barn. 

Kommunens information om barnomsorgspeng har varit undermålig och här vill vi att 

barnomsorgspengen ska ses som en möjlighet och inte ett hot mot den egna verksamheten. 

 

Skola för trygghet, kunskap och bildning 

Skolorna i Umeå kommun ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. För elevernas 

skull men också för jobben, välfärden och sammanhållningen i samhället. Föräldrarna ska 

veta att barnen när de kommer hem från skolan har lärt sig något nytt i en trygg miljö. Alla 

elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en 

behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina egna förutsättningar. Skolan ska 

också ge bildning och lära för livet – inte bara arbetslivet. Oavsett bakgrund eller var du går i 

skolan. 

 

Elevers hälsa och trygghet i skolan är en grundförutsättning för att ta till sig ny kunskap. Vi 

ser med stor oro på den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga och föreslår därför att 

en elevhälsogaranti införs så att man får kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Idag saknas 

också tillräckligt med stöd till de familjer där den unge drabbats av psykisk ohälsa och 

samarbete mellan landsting och kommun där också skolan kan vara en part ska stärkas. 

 

Skolan ska vara en trygg miljö för alla elever. Vi vill underlätta för fler vuxna i skolan, som 

exempelvis klassmorfar eller unga vuxna som rastvakter. Skolorna ska också erbjuda mer 

idrott eller fysisk aktivitet för att alla barn ska röra mer på sig.  
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Under 2015 hade kommunen stora kostnader för sabotage i fastigheter, majoriteten av dessa 

skedde i skollokaler. Det finns en tydlig koppling mellan ej fungerande skolor och sabotage. 

Ett aktivt arbete med att stoppa sabotage kommer att spara stora pengar. 

 

Kommunen som arbetsgivare 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare där målsättningen är att behålla vår personal 

och minska antalet nyanställningar som exempelvis varit mycket vanligt inom 

myndighetsutövning. Umeå kommun har under många år haft höga sjukskrivningstal, men 

under de senaste åren har sjukskrivningarna ökat i hela landet. Kristdemokraterna säger nej 

till arbetstidsförkortningsprojekt som sex timmars arbetsdag. Vi menar att lösningen inte är 

att arbeta mindre antal timmar utan att bemanna rätt från början. En attraktiv arbetsgivare 

ska kunna ge de rätta förutsättningarna för personal att orka arbeta heltid. 

 

Inom de närmaste åren har Umeå kommun stora rekryteringsbehov inom vård och omsorg 

samtidigt som alltför få elever väljer omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. 

Kristdemokraterna föreslår att större insatser görs för att locka unga människor till 

vårdyrket. Genom att ge unga människor möjlighet att arbeta extra inom äldreomsorg i tidig 

ålder kan intresset för vårdyrket väckas tidigare och i god tid innan gymnasievalet. Detta har 

tidigare provats i flera kommuner med stor framgång. 

 

Vi anser att det personalpolitiska målet ska fokusera kring det som är väsentligt och 

utgångspunkten för kommunens förda personalpolitik ska vara behovet hos de vi är till för. 

Först avgörs behovet och därefter organiseras stödstrukturen för den personal som har att 

möta upp behovet hos medborgare och brukare. Effektivitet och kvalitet ska vara ledord i all 

verksamhet.  

 

Ekonomiska förutsättningar 2018 

Kostnaderna för verksamheterna i Umeå kommun har under åtskilliga år legat betydligt 

högre än jämförbara kommuner i vårt land. Genom att mäta vad kommunens verksamheter 

borde kosta i Umeå utifrån våra förutsättningar kan det konstateras att vi ligger ca 15 % 

högre än vad som borde vara fallet. Nettokostnaderna för Umeå kommuns verksamheter 

2016 var 6 327 miljoner kronor. 15 % av denna summa är 950 miljoner kronor. Det är 

jämförbart med ett för högt skatteuttag på i runda tal 3,50 kronor. Nu är detta en teoretisk 

beräkning men visar ändå på att kostnadsnivån är alldeles för hög i förhållande till den 

struktur Umeå kommun har.  
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Alla parametrar vägs in när nya invånare ska attraheras till kommunen. Skattenivån totalt är 

en inte oväsentlig faktor. När nu landstinget höjde sin skatt med 50 öre från 1/1, 2017 

påverkar det Umeå kommun direkt negativt. Umeå är efter landstingets skattehöjning på 

plats 26 av kommuner med högst skatteläge i landet. Alla länets 15 kommuner återfinns 

bland de 37 högst beskattade kommunerna i Sverige. På topp 21 listan återfinns alla 

kommuner i länet utom Umeå och Skellefteå. Det socialdemokratiska partiet som styr i de 

flesta kommuner i länet samt landstinget blundar för att högskattekommuner har betydligt 

svårare att dra till sig högre kompetens. Samtidigt slår ett högt kommunalt skattetryck blint 

mot alla invånare och därmed hårdast mot de med lägst inkomster. 

 

Oavsett är slutsatsen att den väg Socialdemokraterna slagit in på, med sina olika partners i 

styret av kommunen, lett och leder till snabba kostnadsökningar. Vi kristdemokrater har satt 

målet att redan 2018 uppnå det finansiella målet om 2 % i överskott för att snabbt kunna 

klara avskrivningar och investeringar utan att öka kommunens belåning. Vidare har 

uppräkningen av intäkter skett utifrån utfallet 2016 och inte budget 2017. Vi har noterat att 

intäkter och avgifter är högre i realiteten än de budgeterade. Eftersom kommunen använder 

nettokostnadsbudgetering är detta en trolig orsak till den snabba kostnadsökningen. Man får 

mer resurser än budgeterat i verksamheterna att använda eftersom det är nettot som styr de 

ekonomiska förutsättningarna. Här behöver en översyn göras. 

 

NYA UPPDRAG   
 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för kompensation i de fall 
kommunen inte klarar att hålla de garantier och servicenivåer som utlovats.  

 
2. I syfte att kunna fördubbla nyproduktionen av bostäder genom AB Bostaden ökas 

försäljningen av deras befintliga fastigheter i paritet med detta likviditetsbehov. 
 

3. Kommunen ska skapa förutsättningar för fler trygghetsboenden som ett komplement 
till den äldreomsorg som finns i dag, därför får kommunstyrelsen i uppdrag att aktivt 
informera byggherrar om vad det innebär och vilka förutsättningar kommunen kan 
erbjuda.  
 

4. Små välfungerade skolor ska finnas kvar. Större självbestämmanderätt för skolorna 
och större möjligheter att kunna profilera sig.  

 
5. Ett utökat samarbete mellan skolan och det lokala näringslivet i Umeå.  

 

6. Stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten. 
 

7. Föräldrarna ska kunna ansöka om plats i förskola upp till ett år innan den ska tas i 
anspråk.  
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8. Familjedaghem får arbeta som egenföretagare om de så önskar.  
 

9. Kommunen ska aktivt marknadsföra barnomsorgspengen.  
 

10. Kommunen ska genomföra en kommunövergripande satsning i syfte att öka 
tillgången på dagbarnvårdare i kommunen.  
 

11. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 
timmar. 

 
12. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom vårdboende och inom handikappomsorg.  
 

13. Utveckla samarbetet med andra aktörer inom kommunens särskilda boenden, ex. 
med VIVA, för att frigöra arbetsuppgifter från ordinarie personal samtidigt som det 
ger mer tid till brukarna som personalen är till för.  (Vårdnära service) 

 
14. Daglig verksamhet ska upphandlas enligt LOV för att garantera ett större utbud och 

mångfald av arbetsplatser för personer som har insatsen.  
 

15. Bostaden ges i uppdrag att sälja Berghems servicehus med syftet att skapa 
trygghetsboende för äldre. 

 
16. Riv upp beslutet angående den gamla stugbebyggelsen kring Nydalasjön. 

 
17. Systemet med nämnders inteckningar i eget kapital upphör 2017 i enlighet med 

avskaffandet av köp- och sälj systemet. 
 

18. År 2018 ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning uppgå till lägst 2 procent. 

 
19. Avveckla Kvinnohistoriskt museum snarast. 

 
20. En nollvision mot självmord införs oavsett ålder – en kartläggning av riskerna för 

självmord genomförs vilken får ligga till grund för en handlingsplan.  
 

21. Stöd till familjer vars barn drabbats av psykisk ohälsa. 
 

22. Möjlighet att erbjuda nattinsatser enligt LOV införs 
 

23. LOV för vård och omsorgsboende införs vilket säkerställer att Astridgården finns kvar 
som det är tänkt 

 
24. Höj beredskapen och planeringen för byggande utanför tätorterna i Umeå Kommun 

 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

• att fastställa skattesatsen år 2018 till 22,85 6 
 
• att fastställa Kristdemokraternas mål på fullmäktigenivå 6 
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• att fastställa Kristdemokraternas förslag till nettokostnadsbudget 2018 
och plan 2019– 2021 för respektive styrelse eller nämnd 6 

 
• att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om 

omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster 6 
 
• att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av 

budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att 
förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget 6 

 
• att fastställa investeringsbudget för 2018 och investeringsplan för 2019-

2021  
6 
• att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får 

göra tidsmässiga 6förskjutningar av investeringar för att anpassa till 
förändrade förutsättningar 6 

 
• att fastställa Kristdemokraternas uppdrag för Umeås utveckling och 

samverkan med omvärlden 6 
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Centerpartiet är väl medvetna om vilka 
utmaningar som ligger framför hela 
kommunsektorn, så också för Umeå. Vi 
prioriterar i vårt budgetförslag åtgärder vi 
ser som viktiga för att hela Umeå kommun 
skall fungera. Det handlar både om att få en 
fungerande förvaltning och administration, 
men också om att Umeå kommun har ett 
ansvar för hela kommunen. 

En välfungerande kommun behöver både en 
vital och dynamisk tätort, men lika viktigt 
är omlandet som alternativ för boende, 
rekreation och näringslivsutveckling.
 
Vi känner att den gemensamma förvaltningen 
som infördes för några år sedan inte givit 

de vinster som förutspåddes. Vi har inte 
kunnat se den nytta som förutspåddes 
varken ur ett ekonomisk eller demokratisk 
perspektiv. Vi välkomnar därför den översyn 
av enförvaltningsorganisationen som nu 
beslutats om.

Avslutningsvis så oroas vi i Centerpartiet över 
att en ökande del av budgeten upptas av räntor 
och avskrivningar, det är på sikt inte hållbart 
att alltmer av den årliga driftsbudgeten 
upptas av räntor och avskrivningar. En 
kommunal budget är på så sätt likadan som en 
hushållsbudget: Man kan bara köpa det man 
har råd med, därför vill vi se en minskning av 
investeringsbudgeten med 300 miljoner under 
den kommande planperioden.

Förord

Foto: Centerpartiet
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Bakgrund
Umeå har idag över 125 000 invånare vilket 
innebär att befolkningen mer än fördubblats 
sedan universitetet invigdes 1965. Ökningen 
har skett både i staden, kommundelarna och 
landsbygdsdelarna. 

För Centerpartiet är det centralt att hela Umeå 
utvecklas och att kommunen verkar för tillväxt 
i hela kommunen, inte bara i centralorten. 
Umeå har en välutbildad befolkning och 
en mångfald från andra länder med andra 
kunskaper och erfarenheter. Detta är något 
som är viktigt att behålla och utveckla. En 
välutbildad befolkning med en mångfald 
av erfarenheter utgör en god grund för en 
framgångsrik kommun. 

Umeå växer genom att medborgare, näringsliv 
och organisationer är delaktiga och står 
bakom ambitionen att växa. Det är därför 
viktigt att kommunen i sitt arbete för tillväxt 
arbetar på ett inkluderande sätt så att många 
olika aktörer får möjligheten att bidra.

En viktig del av framtiden är att minnas 
vår historia, därför vill vi tillsätta en 
jubileumskommitté för att på ett bra sätt 
möta vårt 400-årsfirande 2022.

Vi kan se att de ekonomiska ramarna för 
Umeå kommun är snäva under de kommande 
åren, därför blir det väldigt viktigt att hushålla 
med medlen, både genom att bedriva 
verksamheten klokt, men även att vara 
återhållsam med nya investeringar. 

De senaste årens styre (S+V, S+Mp) har haft 
en tydlig effekt i kommunens budget, den har 
blivit alltmer ansträngd!

Det verkar som lösningen på alla utmaningar 
vi står inför alltid är densamma – att tillföra 
ytterligare pengar. 

Centerpartiet menar att det inte alltid är 
mer pengar som är lösningen, utan att det i 
lika stor utsträckning handlar om vad vi gör 
med pengarna. För detta krävs ett tydligt 
ledarskap samt politiker som har mandat att 
styra. Här är det viktigt att ha en organisation 
med tydliga beslutsmandat för både politker 
och ledare.  

Det finns många investeringar och åtgärder 
som efterfrågas idag och som har diskuterats 
under en längre tid, men vi ser idag inga 
möjligheter att lägga fram några nya förslag 
till investeringar, det ekonomiska utrymmet 
tillåter inte detta. 

Umeå har inte råd att låna mer därför väljer 
Centerpartiet att i vårt budgetförslag minska 
investeringarna och ha ett överskott på 

2% i årets budget. Detta för att klara av de 
ekonomiska utmaningarna som på sikt inte 
kommer att bli mindre. 

Av samma skäl så vill vi att en del av AB 
Bostadens bestånd försäljs, för att minska 
Bostadens låneskuld och därigenom 
kommunkoncernens samlade låneskuld.

Dessutom möjliggör de för AB Bostaden att 
öka nyproduktionen. Detta är en åtgärd som 
man vidtagit både i Luleå och Skellefteå för att 
öka bostadsproduktionen. Även om man säljer 
en del av beståndet så finns ju bostäderna 
kvar, och de ytterligare man kan producera 
utgör ett nettotillskott.

Vi kan se att flera nämnder står inför 
betydande volymökningar och detta måste 
givetvis så långt det är möjligt kompenseras, 
samtidigt vet vi att en väldigt stor andel av 
kommunens kostnader är löner. Att lägga ut 
hela löneökningen i ramarna gör att det kan 
slå väldigt hårt för nämnder som drabbas 
av större löneökningar. Därför behåller vi 30 
miljoner i en central lönereserv.

Centerpartiet anser dessutom att det 
behövs en omprioritering av kommande 
investeringar för att minska kommunens 
samlade kostnadsmassa, vi vill därför att 
investeringsbudgeten i plan för 2019-2021 
minskas med 300 miljoner kronor.

Kommunens ekonomiska och politiska läge
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Globalisering
Den pågående globaliseringen innebär att vi 
blir mer ömsesidigt beroende av varandra. 
I globaliseringens spår följer ett antal 
utmaningar. Ska Umeå fortsätta att vara 
en viktig nod i norra Sverige så måste vi 
lokalt klara av att hantera globaliseringens 
utmaningar. Globaliseringen innebär att 
kommunikationer och handel med varor och 
tjänster ökar såväl i syd och nordlig som 
öst och västlig riktning och får allt större 
betydelse. Därför är det för Centerpartiet 
viktigt att Umeå kommun fortsätter vara 
en tydlig kraft för färdigställandet av 
Norrbotniabanan och etablering av en 
långsiktigt hållbar kvarkenförbindelse. 

Globaliseringen har även förändrat förut- 
sättningarna för en hållbar livsmedels- 
försörjning. Den globala livsmedelsproduk- 
tionen, och de risker som finns med dagens 
sätt att producera och konsumera livsmedel 
behöver analyseras. Vi kan i Umeå inte lita 
på att den mat vi konsumerar hela tiden skall 
finnas i butikerna men produceras någon 
annanstans. Centerpartiet anser att Umeå 
kommun bör göra mer för att stötta den lokala 
och regionala livsmedelsproduktionen! 

Maten vi äter kommer alltid att produceras på 
landsbygden, varför inte på vår?

Foto: Andreas Nilsson

Foto: Viktor Hanacek
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Umeå ska aktivt arbeta för att skapa goda 
levnadsvillkor och god hälsa för alla. Viktiga 
hälsoområden är barn och ungdomars hälsa, 
arbetsmiljö för kvinnor, och gemenskap som 
motverkar ensamhet. Kvinnor och män ska 
ha likvärdiga och jämställda levnadsvillkor. 
Umeå ska vara en inkluderande kommun och 
växa med social hållbarhet. Det kräver en 
högkvalitativ välfärd för livets alla skeenden 
som tar sin utgångspunkt i medborgerliga 
rättigheter och alla människors lika värde. 
Trygghet och social tillit i närmiljön baseras 
på pålitlig närhet till förskola, skola och socialt 
stöd i lokalsamhället. Här är det oroande att 
vi i Umeå ser neddragningar av ambitionerna 
för skolverksamheten på landsbygden - 
Centerpartiet vill därför att mellanstadierna i 
Botsmark och Bullmark blir kvar! 

För oss är landsbygden en arena för tillväxt 
och framtidstro och vi är övertygade om 
att satsningar på landsbygdsskolor ger 
positiva effekter i form av befolkningsökning, 
byggande och företagande i hela kommunen. 
Närhet mellan arbete, bostad och service är 
lika viktigt i hela kommunen varför satsningar 
på näringslivsutveckling och kommunal 
service gäller i hela kommunen. Hög täckning 
med snabbt bredband skapar nya möjligheter 
till företagande på landsbygden.

Centerpartiet vill att Umeå kommun tar ett 
initiativ till att vi i Umeåregionen tillsammans 
tittar på landsbygdsskolornas förutsättningar 
över kommungränser, det kan handla om 
samverkan kring lärartjänster, att elever 
går i skolan på andra sidan kommungränsen 

eller hur vi planerar skolskjutsarna. En 
kommungräns är inget annat än en gräns på 
kartan, det viktiga är att erbjuda barnen på 
landsbygden god skolgång i en skola nära där 
en bor. 

Diskussionen om barngruppsstorleken 
i förskolan är lika levande idag som när 
beslutet togs i kommunfullmäktige. Vi 
anslår därför extra resurser till För- och 
grundskolenämnden för att fortsätta arbeta 
för att nå 15-barnsmålet.

Vi kan idag se att när ramarna blir snävare 
för nämnderna så riskerar fler besparingar 
ske utan samordning i kommunen. Effekten 
blir alltför ofta att det är landsbygden som blir 
förloraren. 

Ett sådant exempel är stödet till enskilda 
vägar som vi tycker skall permanentas.  
Centerpartiet tycker att det är märkligt att en 
fråga som är så viktig för möjligheterna att 
färdas i hela kommunen alltid av Tekniska 
nämnden skall hanteras som en gökunge i 
boet.

Centerpartiet vill därför att kommunstyrelsen 
får ett uppdrag att verka för tillväxt och 
framtidstro i hela kommunen och inte bara 
inom Umeå centralort.

Vi vill även se en genomlysning av vart 
kommunens pengar slutligen landar ur ett 
genusperspektiv, och ur ett geografiperspektiv.
Av de 7 miljarder som finns i budgeten för 
2018, fördelas dessa på ett rättvist sätt?

Goda livsvillkor i hela kommunen 

Foto: Maja Westling
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Växande näringsliv och kompetensutveckling 
Umeå är och ska vara en attraktiv 
näringslivskommun. Genom att skapa stabila 
och förutsägbara processer med fokus på 
att möjliggöra etableringar och nysatsningar 
skapas ännu bättre förutsättningar för 
investeringar, byggande och ett växande 
näringsliv. 

En viktig del av det kommunen kan göra 
för näringslivet är hur vi agerar för att 
upphandla varor och tjänster. Det är vår 
uppfattning att det går att göra betydligt 
mer än idag. Vi lägger därför ett uppdrag 
där vi vill att kommunstyrelsen i samverkan 
med marknadens aktörer skall utvärdera 
på vilket sätt kommunen skall använda 
upphandlingsverktyget som ett offensivt 
verktyg för att stimulera den lokala och 
regionala produktonen av varor och tjänster. 

Särskild uppmärksamhet ska riktas på den 
lokala och regionala produktionens betydelse 
för hållbarhet och krisberedskap. Både 
produktion och försörjning av livsmedel 
skall ges en strategisk roll. Dessutom vill 

Centerpartiet att planerna på att servera 
egna livsmedel från Forslundagymnasiet i 
kommunens kök realiseras.
 
Kommunen har en väldigt viktig roll när 
det kommer till att stötta och uppmuntra 
företag och potentiella företagare. Här 
gör Näringslivsservice många bra saker 
men det räcker inte. Hela den kommunala 
organisationen måste fokusera på att stötta 
och hjälpa de som driver företag. Här måste 
ansökningar om tillstånd och tillsynsbesök 
alltid utgå från ett perspektiv om att hjälpa 
till att göra rätt och möjliggöra, snarare än att 
hitta fel och säga nej. 

Därför föreslår vi att kommunen inför den sk. 
Rättviksmodellen på prov för att se om det 
kan stimulera företagande och öka tillväxten. 

Foto: Reidar Rova
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Välutvecklad fritids- och kultursektor

Umeå präglas av en välutvecklad kultur- och 
fritidssektor. Den ideella sektorn med ett väl 
utvecklat föreningsliv bidrar starkt till Umeås 
utveckling. Dess omfattning och mångfald 
medverkar till att hålla Umeå samman, 
medborgerligt engagemang, ökad livskvalitet 
och till att göra Umeå till en bra kommun att 
bo och leva i. Den ideella sektorn bidrar till 
att människor kommer samman och träffas i 
nya konstellationer. Samtidigt vet vi att när 
kommunens kassa tryter så är det ofta stödet 
till föreningslivet som minskas först, trots att 
det finns få sätt att förmera en kommunal 
insats som är lika effektiva som att stötta 
föreningar. 

Samverkan mellan olika aktörer är därför av 
central vikt för att stärka det civila samhället, 
oavsett om det avser kultur och fritid, 
föreningar eller frivilligorganisationer, den 
offentliga sektorn eller näringslivet. Umeå 
kommun skall i sina verksamheter aktivt söka 
samverkan med civilsamhället. Det går att 
göra mycket mer för att ge våra medborgare 

ett bättre utbud av lokaler för verksamhet 
utan att det behöver kosta mer, exempelvis 
genom att i större utsträckning upplåta 
skollokaler på kvällstid till självkostnadspris.

Tillgång till kultur i hela kommunen är viktigt! 
Därför väljer vi i Centerpartiet att behålla 
investeringsmedlen till en ny bokbuss som 
S+Mp nu sparat bort, nuvarande bokbuss får 
inte köra inom miljözonen i centrum och kan 
därför inte angöra det nya biblioteket. Detta 
hindrar dock inte S+Mp att återigen spara på 
landsbygdens bekostnad. 
 
Centerpartiet vill även uppdra till 
Kommunstyrelsen att utreda formerna för och 
innehållet i kommunens framtida engagemang 
inom museiområdet. Den oklarhet om 
kommunens ambitioner och på vilket sätt de 
skall ta sig uttryck i framtiden är inte bra. Vi 
vill därutöver anslå ytterligare 700 000 till 
Västerbottens museum för merkostnader som 
de fått utan att kunna påverka.

Foto: Fredrik Larsson
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En god framförhållning i planeringen tillgodoser 
såväl kommunens egna verksamheters behov 
som näringslivets. Kommunen växer med god 
tillgång till grönstruktur, samhällsservice, och 
kultur- och fritidsmöjligheter. Klimatarbetet 
går hand i hand med allt budgetarbete, 
med fokus på hållbarhet i byggnationer och 
infrastruktur. De offentliga rummen skapas för 
att främja jämställdhet och alla medborgares 
deltagande och trygghet. 

Ett strategiskt område för Umeå kommun är 
därför att ha en god planeringsberedskap så 
att den fysiska planeringen aldrig begränsar 
Umeås och regionens utveckling. 

Umeå lider idag av en överhettad 
bostadsmarknad, beroende på att fler vill 
flytta hit än vad det finns lediga bostäder. 
 
Vi vill se en satsning på ”generationsboenden” 
i hela kommunen, där kommunen och AB 
Bostaden samverkar med lokala företagare 
för att ge möjlighet för både äldre som sitter i 
ett hus, men även yngre som söker sin första 
bostad, att hitta ett boende som passar. Detta 
tror vi skulle kunna öppna upp flyttkedjorna 

och ge exempelvis barnfamiljer en chans att 
hitta ett lämpligt boende samtidigt som den 
som kommit upp i åren ges en chans att bo 
kvar i hembygden. 

Under 2016 så färdigställdes över 1300 
bostäder i Umeå, det är fantastiskt bra. 
Det finns få kommuner i Sverige och 
absolut ingen i Norrland som kan uppvisa 
dessa siffror, men det är ett problem att 
”allt byggs i tätorten”. Umeå har alltsedan 
kommunsammanslagningen haft en ungefärlig 
balans mellan tätort och omland som legat 
på 70-30. Detta gör att Västerbottens tredje 
största kommun idag är Umeås omland med 
omkring 33 000 invånare. Centerpartiet anser 
att det är viktigt att kommunen aktivt agerar 
så att nyproduktion av bostäder sker även här. 
Eftersom marknaden skapar nyproduktion i 
Umeå centralort så måste kommunala resurser 
avsättas för att stimulera bostadsproduktion i 
övriga delar av kommunen.

En god samhällsplanering 

Foto: Lars Klefbohm
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Budgetförslag 

Förslag till investeringsbudget 

Budget och plan (mnkr) Budget Förslag (S+Mp) Förslag C Plan Plan Plan
2017 2018 2018 2019 2020 2021

Överförmyndarnämnden -9,8 -10,2 -10,5 -11,4 -11,9 -12,4 
Kommunstyrelsen -936,1 -945,7 -949,3 -1 061,5 -1 119,3 -1 153,5 
Varav
Kraftverksamhet 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 
Kollektivtrafiken -108,5 -101,0 -101,0 -111,0 -115,0 -119,0 
Umeå Folkets Hus -21,7 -22,1 -22,8 -22,5 -22,9 -23,3 
Västerbottens Museum -14,7 -15,2 -16,2 -15,8 -16,4 -17,0 
NorrlandsOperan -26,3 -27,2 -27,2 -28,2 -29,2 -30,3 
Konstnärligt Campus -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 
Bostadsförsörjning -5,6 -12,9 -12,9 -21,1 -24,6 -24,6 
Anslag för oförutsedda behov
Utvecklingsanslag -24,0 -24,0 -20,0 -24,0 -24,0 -24,0 
Övrigt -10,3 -10,3 -7,0 -10,3 -10,3 -10,3 
Kommungemensamma kostnader -504,5 -554,2 -554,2 -595,4 -643,5 -671,7 
C-förslag central lönereserv -30,0 

Kommunfullmäktige -3,5 -3,5 -3,5 -3,6 -3,6 -3,7 
Tekniska Nämnden -1 098,6 -1 136,4 -1 130,6 -1 191,3 -1 220,4 -1 249,9 
Byggnadsnämnden -37,5 -38,4 -38,2 -39,9 -41,3 -42,7 
Miljö och Hälsoskyddsnämnden -12,3 -12,7 -12,6 -13,2 -13,7 -14,2 
Äldrenämnden -947,7 -985,9 -981,0 -1 059,4 -1 099,4 -1 182,4 
Individ och Familjenämnden -1 128,3 -1 198,2 -1 192,1 -1 295,8 -1 371,0 -1 445,9 
Fritidsnämnden -128,7 -130,8 -130,2 -137,0 -140,6 -144,5 
Kulturnämnden -112,2 -114,4 -114,6 -119,7 -123,7 -127,9 
För- och Grundskolenämnden -1 740,0 -1 820,1 -1 835,9 -1 913,9 -2 002,7 -2 094,8 
Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden -435,6 -448,7 -446,4 -474,1 -494,0 -514,2 
Gemensam IT nämnd Skellefteå 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gemensam nämnd Umeregionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa verksamhetens kostnader -6 590,3 -6 844,8 -6 844,9 -7 320,9 -7 641,7 -7 986,1 

Resultaträkning (mnkr) Budget Förslag (S+Mp) C förslag Plan Plan Plan
2017 2018 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 1 490,2 1 568,5 1 568,5 1 567,8 1 608,2 1 649,7 
Verksamhetens kostnader -7 658,3 -7 976,3 -8 001,4 -8 421,6 -8 756,8 -9 122,9 
Avskrivningar -412,0 -437,0 -412,0 -467,0 -493,0 -513,0 
Verksamhetens nettokostnader -6 580,1 -6 844,8 -6 844,9 -7 320,9 -7 641,7 -7 986,1 
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 6 608,2 6 946,1 6 946,1 7 284,3 7 580,9 7 925,2 
Förväntat generellt statsbidrag i budget 45,0 
Finansnetto -12,9 -32,0 -32,0 -51,9 -69,8 -81,9 
Effektiviseringskrav 160,9 205,8 221,0 
Resultat 60,2 69,3 69,2 72,4 75,2 -78,2 

Förslag till investeringsbudget

Nämnd
2017 2018 2018 C 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kommunstyrelsen 43,6 62,4 62,4 35,2 22,3 6,9 35,2 22,3 6,9 
Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tekniska nämnden 383,2 160,0 155,5 333,1 472,4 437,6 283,1 397,4 387,6 
Byggnadsnämnden 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Miljö och hälsoskyddsnämnden 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Äldrenämnden 166,1 40,0 40,0 112,1 80,6 77,9 102,1 80,6 77,9 
Individ- och familjenämnden 38,1 94,2 94,2 72,0 70,7 46,4 72,0 70,7 46,4 
Fritidsnämnden 19,5 0,0 0,0 65,3 74,9 10,3 45,3 49,9 10,3 
Kulturnämnden 6,8 0,0 4,5 3,8 5,1 3,8 3,8 5,1 3,8 
För- och Grundskolenämnden 160,2 241,6 241,6 573,9 537,7 306,0 523,9 517,7 306,0 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 38,2 79,0 79,0 105,3 5,3 5,3 105,3 5,3 5,3 
Gemensam IT-nämnd, Umeå Skellefteå 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gemensan nämnd, Umeåregionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa Nämnder 856,2 677,2 677,2 1302 1270,3 895,5 1172 1150,3 845,5

Tot perioden 3467,8 Tot Perioden 3167,8
Besparing 300

Plan (mnkr) Plan C (mnkr)Budget (mnkr)
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Centerpartiets förslag till nya uppdrag: 
1. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att fylla de tre 
kommundelskontoren med kommunal verksamhet för att exempelvis kunna lämna 
externt förhyrda lokaler. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att initiera ett arbete för att stimulera och utveckla 
den lokala livsmedelsproduktionen både i primär och förädlingsledet. 

3. Uppdra till Kommunstyrelsen att i samverkan med marknadens aktörer utreda 
förutsättningarna för att använda upphandlingsverktyget som ett offensivt verktyg 
för att stimulera det lokala näringslivet både vad gäller varor och tjänster.
 
4. Uppdra till Gymnasienämnden att starta upp leveranserna av livsmedel från 
Forslundagymnasiet till kommunens egna verksamheter. 

5. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda formerna för och innehållet i kommunens 
framtida engagemang inom museiområdet. För att utveckla och förstärka 
samverkan med Västerbottens museum. 

6. Uppdra till skolnämnderna att undersöka möjligheten för föreningar att hyra 
lokaler i skolor på helg- och kvällstid till självkostnadspris, med en större andel av 
eget ansvar.
 
7. Uppdra till Kommunfullmäktige att tillsätta en jubileumskommitté för att på ett 
bra sätt möta vårt 400-årsfirande 2022. 

8. Uppdra till Tekniska nämnden att hitta en långsiktig lösning för stödet till enskilda 
vägar samt värdesäkring av detta. 

9. Uppdra till Kommunstyrelsen att komma med förslag på minskningar av 
investeringsbudgeten för 2019-2021 med sammanlagt 300 miljoner för att minska 
de framtida driftskostnaderna. 

10. Uppdra till Kommunstyrelsen och AB Bostaden att utreda förutsättningarna för 
en satsning på generationsboenden i hela kommunen. 

11. Uppdra till Kommunstyrelsen och AB Bostaden att utreda förutsättningarna för 
en ökad bostadsproduktion utanför Umeå centralort. 

12. Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur Umeå kommun 
kan införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt 
företagande i kommunen och därigenom öka tillväxten. 
 
13. Uppdra till Kommunstyrelsen att genomlysa fördelningen av kommunens 
budget ur ett genusperspektiv.

14. Uppdra till Kommunstyrelsen att undersöka fördelningen av kommunens 
budget ur ett tätort – omlandsperspektiv. 

15. Uppdra till För- och grundskolenämnden att genomföra 15-barnsmålet i 
förskolan. 
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Mer valfrihet i Umeå
Förslag till budget 2018

LIBERALERNA I UMEÅ KOMMUN



Arbetet mot antisemitism & intolerans
Umeå har tvingats symbolisera intolerans och främst antisemitism, genom de 

vidriga attackerna mot Judiska föreningen. Detta har visat på ett extra stort 
behov av att arbeta mot just antisemitism specifikt och intolerans generellt. 

Vi reserverar därför en miljon kronor i kommunstyrelsens budget till insatser 
mot antisemitism och intolerans.

+ 1 miljon kronor

För- och grundskolan
Genom att konkurrensutsätta delar av verksamheten kommer effektiviserings-
kravet kunna minskas med tre miljoner kronor. Dessutom tillför vi två miljo-

ner kronor för att utveckla kvaliteten inom för- och grundskolan.
+5 miljoner kronor

Äldreomsorgen
Genom att konkurrensutsätta delar av verksamheten kommer effektivise-

ringskravet kunna minskas med fem miljoner kronor. Dessutom tillför vi fyra 
miljoner kronor för att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen, med särskilt 

fokus på ”hemlagad” mat.
+ 9 miljoner kronor

Föreningslivet & kulturen
Föreningslivet och möjligheten att uttrycka sig genom olika kulturformer är 
en av de viktigaste delarna av vår demokrati. Det är på så vis vi kan nyttja vår 
yttrandefrihet och vår frihet att organisera oss. Därför tillför vi två miljoner 

kronor till fritidsnämnden och kulturnämnden.
+1 miljon kronor till fritidsnämnden
+1 miljon kronor till kulturnämnden

De nationella minoriteterna
Det är viktigt att prioritera arbetet med de nationella minoriteterna i syfte att 
uppnå målen med den nationella minoritetsarbetet. Därför reserverar vi en 

miljon kronor i kommunstyrelens budget till insatser för och av de nationella 
minoriteterna.

+1 miljon kronor

Våra främsta 
prioriteringar



I budget för 2018 prioriterar Liberalerna för- och grundskolan, 
äldreomsorgen, föreningslivet och kulturen genom att tillskjuta 

extra pengar till dessa områden.

Vi tror på människans egen förmåga att fatta egna beslut och ta 
ansvar för sina beslut. Det ska synas i Umeå. Därför vill bland 

annat stärka upp Umeås föreningsliv, där våra invånare kan en-
gagera och organisera sig under fria former.

Det är dessa sex personer som representerar Liberalerna i Umeå 
kommunfullmäktige. Du får gärna kontakta oss om du har syn-

punkter eller förslag till vårt budgetförslag!

Liberalerna
ett tydligt socialliberalt alternativ

Peder Westerberg Ulrica Westerlund Peter Sedlacek

Björn Kjellsson Lotta Holmberg Leo Wikberg



FLER BOSTÄDER
Utan fler bostäder kan staden inte växa. Kopplingen 
mellan tillväxten tillgången till bostäder, välfärdstjäns-
ter och kommunikationer måste förtydligas då den 
har en avgörande betydelse för det framtida Umeå. 
För att undvika dyra lån bör Bostaden AB finansiera 
nybyggen genom att sälja delar av sitt bestånd. Dess-
utom bör kommunen se över möjlighet att ge bygglov 
till fler modulhus, erbjuda kortare handläggningstider 
och upplåtelse av mark.

UNIVERSITETEN & ENTREPRENÖRERNA
Universitetet och de många avknoppade företagen, 
tillsammans med befolkningsfrågan är viktigaste fak-
torerna för kommunens tillväxt. Därför är ett gott 
samarbete med universiteten och högskolorna i Umeå 
viktigt.

MINSKAT BYRÅKRATISKT KRÅNGEL
Umeå ska vara en kreativ, hållbar och tillåtande stad 
där tillväxt och valfrihet står högt i kurs. Minskat 
byråkratiskt krångel, enklare och snabbare vägar till 
beslut ger också entreprenörer större möjlighet att ut-
veckla sin verksamhet.

FRIARE ENTREPRENÖRER
Jobb och tillväxt ökar inte tack vare att politiker de-
taljstyr, tvärtom går utvecklingen åt rätt håll och dess-
utom snabbare. Liberler är övertygade om att mer 
frihet för entreprenörer skapar bättre möjligheter att 
skapa hållbara samhällen, växa och möta efterfrågade 
behov.

KONKURRENS PÅ SCHYSSTA VILLKOR
Monopol är aldrig bra, vare sig det är kommunalt el-
ler privat. När kommunen genomför upphandlingar 
ska dessa göras i mindre omfattande enheter än idag. 
Exempelvis ska inte hela kommunens matleverans 
till äldreomsorgen omfattas av en upphandling, utan 
hellre i små enheter, exempelvis 1-3 olika boenden åt 
gången. Därigenom kan lokala leverantörer klara av 
att delta i upphandlingen.

REGIONALT SAMARBETE
Umeå kommun ska fortsätta att utveckla det regionala 
samarbetet i Umeåregionen och även med Örnskölds-
vik. Umeå är en stor kommun, som också gynnas av 
att regionen skapar möjlighet till boende på andra 
platser, samt att umebor kan arbeta i andra kommu-
ner.

Tillväxt för välfärd



MER HANDEL I CENTRUM
För att öka handeln och locka fler invånare till cen-
trum ska det vara billigare att parkera inom centrum-
fyrkanten under lördagar, söndagar och helgdagar.

ÄVENTYRSPARK I VÄNORTSPARKEN
Idag används inte Vänortsparken så mycket som den 
skulle kunna användas. Dock måste ett sådant park-
område bevaras i en annars tätbebyggd stad. Vi fö-
reslår därför byggandet av en så kallad äventyrspark 
- till för alla åldrar. Dessutom kan denna finansieras 
av andra intressenter, till exempel lokala företag inom 
hotell och turism. Kommunen behöver bara avsätta 
mark och sköta driften.

GÄSTHAMN
För att välkomna gäster med båt till Umeå, bör sta-
den, som så många andra kuststäder, erbjuda en gäst-
hamn med nödvändiga faciliteter. Dagens försök till 
gästhamn ligger alltför otillgängligt och uppfyller inte 
syftet med en gästhamn.

GODA KOMMUNIKATIONER
Kollektivtrafik och cykeltrafik ska främjas av kommu-
nen, så få som möjligt ska behöva ta bilen till centrum 
och därmed behöva betala parkeringsavgifter. I cen-
trum ska därför exempelvis finnas möjlighet att par-
kera cykeln under tak. Lediga platser i parkeringshus 
ska annonseras redan vi infarterna till centrum.

TRYGGHET & FRIHET
Mörka platser som saknar insyn skapar en känsla av 
otrygghet. Därför ska parker, gator, torg, promenad-
stråk och andra offentliga platser belysas ordentligt. 
Det är främst kvinnor som upplever otrygghet i ute-
miljöer, och som på grund av patriarkala strukturer 
tvingas planera sin vardag utifrån rädslan att utsättas 
för våld och sexuellt våld genom att bland annat und-
vika att vara utomhus på kvällstid samt att ”välja” bort 
olika aktiviteter och platser. Upplevelsen av trygghet 
kan stärkas genom att all stadsplanering har ett genus-
perspektiv, att kommunen kartlägga utomhusmiljöer 
och otrygghet genom så kallade trygghetsvandringar 
och att det nattetid är möjligt att stanna bussen mellan 
busshållsplatser.

CYKEL- OCH GÅNGBANA HOLMSUND
Mellan Umeå och Holmsund ska det byggas en gång- 
och cykelbana. Holmsund är mycket populärt idag 
och befolkningen kan väntas öka. Eftersom det också 
är mycket populärt att ta sig mellan Umeå och Holm-
sund på exempelvis cykel, krävs det att denna trafik 
skiljs från biltrafiken.

Stadsutveckling



ÖKA DET FRIA SKOLVALET
Vi vill lyfta fram det fria skolvalet som den viktigas-
te vägen till en icke segregerad grundskola för Umeås 
elever. Föräldrar och barn ska ha praktiska möjlighe-
ter att göra ett fritt val.

HÖGA MÅL FÖR ALLA
Vår vision är att alla barn och ungdomar ska lämna 
grundskolan respektive gymnasiet med ett gott själv-
förtroende och en visshet att de fick utveckla sin för-
måga fullt ut. Målen i skolan handlar för oss Liberaler 
inte bara om kunskaper utan också om förhållnings-
sätt. En skola utan mobbing och annan diskrimine-
ring och med god ordning är en viktig förutsättning 
för en god inlärningsmiljö. Liberalerna kräver en bätt-
re uppföljning av målen.

STÖD TILL ALLA ELEVER
Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas till 
sin fulla potential utifrån sina förutsättningar. Skolan 
måste ge stöd till elever med inlärningssvårigheter, 
men också till särbegåvade elever. Umeås skolung-
domar har rätten till en jämställd och inkluderande 
skolgång. Stereotypa könsroller ska ej ha någon inver-
kan på akademiska möjligheter, och resultatskillna-
den som idag finns mellan olika kön är ej acceptabel. 
Normkritiskt tänkande bör därför genomsyra hela 
skolverksamheten.

MAX 15 BARN I BARNGRUPPERNA
Liberalerna vidhåller kravet om max 15 barn i barn-
grupperna i förskolan, vilket också beslutades av 
Kommunfullmäktige redan 2005 och sedan en gång 
till 2007, men som aldrig genomförts av majoriteten.

FLER KVÄLLSÖPPNA FÖRSKOLOR
Det är positivt att Umeå har en nattöppen förskola. Vi 
vill dock att kommunen fullföljer planerna om kvälls-
öppna förskolor i alla stadsdelar, vilket skulle vara till 
stor hjälp för många småbarnsfamiljer att klara var-
dagspusslet på ett bättre sätt. I anslutning till det vill 
vi att även helgöppna förskolor utreds.

EN STAD FÖR ALLA BARN & UNGDOMAR
I Umeå ska alla känna trygghet att växa. Funktions-
nedsättning kan göra det svårare att vara med på lika 
villkor. Alla ska ges förutsättningar för att kunna utö-
va sina fritidsintressen.

STOPP FÖR HEDERSVÅLDET
Samtidigt som sommaren innebär sol och badsträn-
der för många barn i Sverige, innebär det motsatsen 
för andra. För vissa barn kan det i värsta fall handla 
om en skräckfylld tid där de tas till ett annat land för 
att giftas bort mot sin vilja eller till och med utsättas 
för våld. Men det kan också handla om vardagliga sa-
ker för barn, såsom att gå på klassens disco, umgås 
med vänner eller annat. Därför vill vi att kommunen 
kartlägger hur många barn och ungdomar som lever 
under sådana förhållanden.

BARNFATTIGDOM 
Barnfattigdom ger barn och ungdomar sämre förut-
sättningar att nå sin fulla potential. Ekonomiskt och 
socialt utanförskap ger konsekvenser inom en rad 
olika livsområden: dålig kosthållning, svårigheter att 
klara av skolarbetet, negativa effekter på hälsan, dålig 
självbild och självkänsla, bristande nätverk, svårighe-
ter att upprätthålla kamratrelationer, depression, ilska, 
destruktiva livsval, låga förhoppningar om framtiden 
etc. Liberalerna kan inte acceptera att barnen betalar 
priset för föräldrars utanförskap.  Att förebygga ut-
anförskap är angeläget både av ekonomiska skäl men 
framför allt av mänskliga. Att tidigt bryta ett utanför-
skap kan vara avgörande för individens livschanser.

KRAV FÖR ATT FÅ FÖRSÖRJNINGSSTÖD
De flesta som ansöker om försörjningsstöd saknar ett 
arbete och de flesta av dem är i sin tur också helt ar-
betsföra och skulle kunna börja arbeta direkt. Insatser 
ska erbjudas de som är arbetssökande så snart som det 
är möjligt.

Barn & unga +5 
mkr



FRIHET ÄVEN PÅ ÄLDRE DAR
De flesta av oss räknar med att bli gamla – och många 
blir det också. Vi ser kanske framför oss en aktiv ål-
derdom, fylld av resor, teater- och restaurangbesök, 
boulespel och mycket annat. Så blir det för vissa, men 
inte för alla. Kommunens verksamheter ska vara till-
gängliga oavsett ålder.

ÅLDERDOM HANDLAR INTE BARA OM 
VÅRD
Att bli äldre idag är inte detsamma som för 30 år se-
dan. Efter pensionen är allt fler aktiva i samhällslivet, 
föreningar, idrott, politik och arbetsliv. Kommunen 
måste därför förändra synen på äldres behov till att 
handla allt mer om kultur, fritidsliv, sysselsättning, 
stadsplanering med mera för just målgruppen äldre.

LYFT ENSAMHETEN
Docenten Lena Dahlbergs forskning om äldres socia-
la behov och menar att dessa måste tas lika stor hän-
syn till som de fysiska behoven. Det fokuseras idag på 
att anpassa toaletter, få hjälp att byta gardiner, handla 
eller att laga mat. Dahlberg menar att lika stort fokus 
måste läggas på äldres sociala behov, eftersom det har 
så pass stor påverkan på människan.

IT FÖR DELAKTIGHET
Samhället och dess olika myndigheter, skolor, arbets-
givare, föreningar blir alltmer digitaliserade. Därför 
ska kommunen prioritera äldres tillgång till och kun-
skap om olika IT-system.

INTEGRITET ÄVEN FÖR ÄLDRE
Behovet av valfrihet minskar inte med stigande ålder. 
Den som behöver hjälp med det mest personliga, som 
påklädning, mat och toalettbesök, måste få chansen 
att påverka vem som ska utföra hjälpen. Rätten att få 
tillgång till ett sådant boende ska inte begränsas av att 
kommunen anser att en partner förväntas ta vårdan-
svaret. Vård och omsorg i hemmet ska alltid avgöras 
i samråd med anhöriga. Även den som bor i ett sär-
skilt boende har behov av stimulans och omväxling, 
aktiviteter av olika slag. Detta kan med fördel bestå av 
vardagliga sysslor: att hjälpa till att skala potatis, att få 
ta en promenad eller bara sitta utomhus en stund.

Äldre



”HEMLAGAD” MAT
Maten är en oerhört viktig del av omsorgen, eftersom 
den påverkar den enskildes välmående i mycket stor 
utsträckning. Därför vill vi minska på den central-
producerade maten och satsar extra mycket på just 
kvaliteten inom omsorgen. Framför allt gäller denna 
satsning mer mat lagad på plats på respektive boen-
deenhet.

KOMMUNIKATION
Kommunikation är ett grundläggande behov hos alla 
människor. Inom omsorgen är det vanligt med kom-
munikationssvårigheter. Därför måste personalen och 
ibland även brukare få utbildning i för dem helt nya 
kommunikationssätt, exempelvis teckenspråk.

VALFRI BOENDEFORM
Vissa lever ett självständigt liv i den egna bostaden, 
hela livet ut, andra gör det inte. Sjukdom eller allmän 
skröplighet gör att vi behöver stöd och hjälp. Vår vi-
sion är att alla människor ska kunna leva ett fullvär-
digt liv, utifrån sin förmåga. Att fatta egna beslut är en 
grund för värdigheten. Äldre ska ha möjlighet att bo 
kvar i sitt hem så länge de kan och orkar, men därefter 
ska de ha möjlighet att flytta till någon form av anpas-
sat boende.

DU VET VAD SOM ÄR BÄST FÖR DIG
Även den som behöver olika former av stöd från kom-
munen ska få styra sin egen tid och deras vilja ska tas 
hänsyn till med fokus på att människan ska må bra. 
Främst ska fokus hållas på ett gott boende, bra och 
näringsrik mat och - framför allt - valfrihet. Dessutom 
måste hänsyn tas till anhörigvårdares behov av stöd, i 
form av korttidsboende /avlastningstimmar och lik-
nande.

YNGRE MISSBRUKARE
Effektivt och tillgängligt stöd behövs för missbrukan-
de ungdomar och deras anhöriga. De behöver resur-
ser som är samordnade för att uppnå en optimal effekt 
av den samlade kompetensen.

INRÄTTA ETT ”MINI-MARIA”
Umeå behöver därför ett eget ”Mini-Maria”, som be-
sitter efterfrågad behandlingskompetens och gör att 
den enskilde inte behöver fler vårdkontakter än nöd-
vändigt.

ÄLDRE MISSBRUKARE
Umeå kommun ska kartlägga behovet av ett boende, 
där målgruppen är män och kvinnor över 50 år som 
befinner sig i ett missbruk och behöver ett långsiktigt 
boende med omvårdnadsinsatser, så kalla ”Lågtrös-
kelboende”.

Vård & omsorg
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ÖKAT STÖD TILL FÖRENINGAR
Utan ett aktivt föreningsliv skulle inte kulturlivet i 
Umeå blomstra som det gör nu. Stödet till föreningar 
måste därför öka. Föreningslivet har en stor betydelse 
för att göra Umeå till en attraktiv stad där människor 
vill leva och bo. Liberalerna vill därför öka stödet till 
fritidsföreningar med en miljon kronor. 

MÖJLIGHET TILL AKTIV LIVSSTIL
En aktiv livsstil med idrott, motion och friluftsliv är 
viktig både ur ett hälsoperspektiv och för att göra 
Umeå till en ännu attraktivare plats att bo på. Libera-
lerna vill bidra till detta både genom att stötta fören-
ingslivet och möjligöra för individen att utöva spon-
tan idrott samt öka tillgängligheten att röra sig i skog, 
mark och på vattnet. Tillgänglighet till de stadsnära 
frilufts- och motionsområdena bör förbättras genom 
utökad kollektivtrafik, vilket också är gynnsamt ur ett 
miljöperspektiv. Vi vill också se att det blir möjlig att 
ta med sig cykeln på kollektivtrafiken.

NYTTJA ÄLVEN MER
Gör älven till en del av friluftsrummet genom att sä-
kerställa access samtidigt som staden växer. Den gång- 
och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna 
som Liberalerna drivit igenom är ett bra första steg. 
Vi vill jobba vidare på detta med en centralt placerad 

gästhamn, gärna med möjlighet att även användas för 
andra vattensporter som kajakpaddling och simning. 
Förbättrade gång och cykelstråk både uppströms och 
nedströms om stadskärnan är ytterligare exempel på 
hur älven kan nyttjas som en livskvalitetshöjare för 
Umeåborna.

SÄKRA CYKELSTRÅK IN TILL STADEN
Landsvägscykling växer både som idrottform och ett 
miljö och hälsomedvetet sätt att pendla till och från 
jobbet. Liberalerna vill skapa fler säkra cykelstråk från 
ytterområdena för att underlätta detta

SPONTANIDROTTSPLATSER
Många stadsdelar behöver mindre spontananlägg-
ningar som t.ex ”Kulan-anläggningar”, basketkorgar, 
tennisplank och isytor. Det ska finnas goda möjlighe-
ter till träning och lek även om du inte är medlem i en 
idrottsförening. Vid ny bebyggelse och exploatering 
ska hänsyn tas till denna typ av anläggningar.

NORRBYSKÄR & HOLMÖN
Öarna är viktiga besöksmål i kommunen, både för 
tillresande och umebor. Här erbjuds både fritids- och 
kulturverksamhet. Kommunen måste säkerställa att 
det finns tillgång till gästhamn och nödvändig infra-
struktur samt initiera byggande av uthyrningsstugor.

Fritid & föreningar
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ÖKAT STÖD TILL KULTURFÖRENINGAR
Utan ett aktivt föreningsliv skulle inte kulturlivet i 
Umeå blomstra som det gör nu. Stödet till föreningar 
måste därför öka. Föreningslivet har en stor betydelse 
för att göra Umeå till en attraktiv stad där människor 
vill leva och bo. Liberalerna vill därför öka stödet till 
kulturföreningar med en miljon kronor. 

KULTUREN SKA TA PLATS
Kulturella verksamheter är oerhört viktiga för oss 
människor. Genom kultur förmedlar vi känslor, upp-
levelser, värderingar och åsikter. Det är själva grund-
stommen i våra liv och vår demokrati. Därför vill vi 
öka kulturbudgeten, så att kultur av hög kvalitet blir 
tillgänglig för så många som möjligt och så att fören-
ingslivet kan få ökat stöd.

BIBLIOTEKEN
Biblioteket är kanske den viktigaste och mest grund-
läggande kultursatsningen i en kommun. Det är  vik-
tigt med generöst öppethållande av biblioteken. Bibli-
oteket ska självklart vända sig till alla, vilket innebär 

att media och service ska tillhandahållas på många 
språk och att tillgängligheten ska utvecklas både i lo-
kaler oh på webben.

VÄSTERBOTTENS MUSEUM
Västerbottens Museum har fått ökade lokalytor när 
Bildmuseet flyttade. Men kompensationen för ökade 
hyror räcker inte. Ägarna - kommunen och landsting-
et - måste säkerställa att pengar också finns för utställ-
ningar och programverksamhet.

NORRLANDSOPERAN
Norrlandsoperan har länge saknat en stabil grund att 
stå på och därför arbetat med en oviss framtid. Detta 
är inte hållbart och därför ska kommunen bör upp-
ta diskussioner med landstinget angående ägandet 
av Norrlandsoperan resp Västerbottens Museum och 
hur ägandeförhållandena ska se ut.

Kultur & bildning
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ANTISEMITISM & INTOLERANS
Judiska föreningen i Umeå har utsatts för vidriga at-
tacker. Detta visar ett stort behov av att arbeta mot 
just antisemitism specifikt och intolerans generellt. Vi 
tillför därför en miljon kronor till insatser mot antise-
mitism och intolerans.

NATIONELLA MINORITETERNA
Det är viktigt att prioritera arbetet med de nationella 
minoriteterna för att uppnå de nationella målen. Vi 
tillför därför en miljon kronor till insatser för och av 
de nationella minoriteterna.

RÄTT ATT SES SOM EN INDIVID
Rätten att ses som en individ och inte en del av ett 
kollektiv, är en fundamental rättighet. I Umeå ska alla 
människor ses som individer. 

TILLGÄNGLIGHET
Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors 
självbestämmande och delaktighet. Det innebär bland 
annat att byggnader, gator och parker och andra of-
fentliga platser ska vara tillgängliga för alla invånare. 

Det är viktigt att i dessa frågor våga göra stora inves-
teringar och insatser.

INTEGRATION
Integration bygger på att flera gör  ansträngningar att 
skapa ett bra samhälle. Kommunen ska verka för att 
alla nya invånare får möjlighet att lära sig språket, får 
samhällsinformation om lagar och regler och de de-
mokratiska värderingar som genomsyrar dessa. Här 
kan både frivilligsektorn och kommunen spela en 
viktig roll.

JÄMSTÄLLDHET & FEMINISM
Feminismen är sprungen ur liberalismen och en av 
våra kärnvärderingar. Kommunen kan göra mycket 
för att öka jämställdheten och bryta de patriarkala 
strukturerna. Bland annat handlar det om att behand-
la olika yrkesroller på jämlikt sätt, att inte låta kön el-
ler könsidentitet spela någon roll vid handläggning av 
olika frågor, tillstånd och service. I årets budget har vi 
framförallt fokusera på trygghetsfrågan, där kvinnor 
ofta hindras delta i samhällslivet på samma sätt som 
män. Läs mer om detta under stadsutveckling.

Välkomnande stad
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1. Lägg ut mer verksamhet på entreprenad och kon-
kurrensutstättning.

2. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, 
vilket innebär att enskilt drivna företag kan utma-
na kommunal verksamhet för upphandling.   

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta rikt-
linjer för att skapa bättre planberedskap för han-
dels- och företagsetableringar i attraktiva lägen. 
Företag ska kunna välja mellan flera olika mark-
områden planlagda för handel när de vill etablera 
sig i Umeå. 

4. Upphandlingar ska göras i mindre storlek men 
fler till antalet än tidigare så att även mindre aktö-
rer och företag kan delta i dessa.

5. AB Bostadens andel av hyresrättsbeståndet i Umeå 
kommun reduceras genom successiv försäljning 
för att skapa ekonomiskt utrymme för nyproduk-
tion av hyresrätter. 

6. Kommunen ska skapa förutsättningar för fler 
trygghetsboenden som ett komplement till den 
äldreomsorg som finns i dag, därför får kommun-
styrelsen i uppdrag att aktivt informera byggher-
rar om vad det innebär och vilka förutsättningar 
kommunen kan erbjuda.

7. Inför aktivt val av skola.
8. Inför F-6-skolor, för bättre samordning med skol-

lagen
9. Ett utökat samarbete och utbyte mellan gymnasie-

skolan och universitetet angående bl.a. lokaler och 
”prova på” studier i större utsträckning. 

10. Ett utökat samarbete mellan skolan och det lokala 
näringslivet i Umeå.

11. Merkostnadsprincipen ska gälla för skolskjutsar. 
12. Den kommunala förvaltningen ska i större ut-

sträckning ordna lärlingsplatser åt studerande på 
yrkesutbildningar. Syftet är att underlätta för elev-
erna att efter utbildningen komma ut på arbets-
marknaden.

13. Inför kvällsöppna och helgöppna förskolor.
14. Inför nytt mentorssystem i grundskolan.
15. Inför nämndövergripande samarbete för El Siste-

ma.
16. Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom omsorg i 

hemmet ska gälla utan någon begränsning av om-
fattning.

17. Ta fram ett strategi- och åtgärdsprogram för att 
inte något barn ska behöva växa upp i hederskul-
tur.

18. Starta ett ”Mini-Maria” i Umeå tillsammans med 
Västerbottens läns landsting.

19. Upphandla all personlig assistans i Umeå kom-
mun

20. Riv upp beslutet angående den gamla stugbebyg-
gelsen kring Nydalasjön

21. Uppdra till kommunstyrelsen att lösa Norrlandso-
perans gränsdragningsproblematik och ägarför-
hållanden.

22. Inrätta en gästhamn i centrala Umeå.
23. Utred möjligheten att tillsammans med näringsliv 

och föreningar skapa en äventyrspark i nuvarande 
Vänortsparken.

24. Uppdra till kommunstyrelsen att försälja en del av 
de kommunala lokaler som kommunen inte läng-
re bedriver någon verksamhet.

25. Inför ett system med reklamfinansierade hyrcyklar 
i staden placerade utefter kollektivtrafikstråken, i 
likhet med städer som Göteborg och Stockholm.

Uppdrag







Ekonomi

Styrelse/nämnd
Liberalernas 

justeringar
Budget 

2018

Överförmyndarnämnden 10,9

Kommunstyrelsen -54,0 385,6

Kommunfullmäktige 3,5

Tekniska nämnden -10,0 1 136,4

Byggnadsnämnden 38,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 12,7

Äldrenämnden +4,0 981,2

Individ- och familjenämnden 1 198,2

Fritidsnämnden +1,0 131,8

Kulturnämnden +1,0 116,2

För- och grundskolenämnden +2,0 1 822,1

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 453,9

Avskrivningar. pensioner m.m. 623,4

Verksamhetens nettokostnader 6 914,1

Återstår för budget i balans 0,0

Resultatbudget

Jämfört S+MP

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Äldrenämnden
För- och grundskolenämnden

-6,0
0,0

+9,0
+5,0

Satsningar +18

Arbete mot antisemitism & intolerans
Äldrenämnden
För- och grundskolenämnden
Fritidsföreningar
Kulturföreningar
Minoritetsarbete

+1
+9
+5
+1
+1
+1

Generellt effektiviseringskrav på 0,5%

Ökade intäkter 48 mkr (samma som s+mp). 
Besparing oförutsedda 4 mkr. 1 mkr reser-
veras till satsning mot antisemitism. 1 mkr 
reserveras till minoritetsarbete.

Not 1

Samma som S+MP

Not 2

+1 mkr till föreningslivet.

Not 3

Not 1

+1 mkr till kulturföreningar.

Not 2

Not 3

Besparing 5 mkr tack vare konkurrensutsätt-
ning. Satsning 4 mkr. = ökad ram 9 mkr.

3 mkr besparingar tack vare entreprenad. 2 
mkr extra = 5 mkr till kvalitetshöjande initiativ.

NOTERINGAR
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Budgetförslag 2018 för Umeå kommun
Umeå kommunfullmäktige

Budgetförslag skickad av Saašha Metsärantala 2017-06-08

inför verksamhetsåret 2018

Feministiskt initiativ strävar efter att politiken skall föras med kärlek som drivkraft. För att åstadkomma detta
behöver patriarkatet avvecklas snarast, så att varje människa kan utvecklas till sin fulla potential utan att drabbas
av de begränsningar som våld och destruktiva normer och strukturer leder till. Vi i Feministiskt initiativ vet
att kärlekens kraft alltid vinner i längden: Ju tidigare desto bättre! Tid räddar människoliv och det är av den
anledningen av största vikt att snarast och bestämt engagera sig för jämställdhet och mot rasism och andra former
av förtryck.

Människans välmående är beroende av jordklotets balans. Som det är idag utnyttjas jordklotets resurser på ett
sådant icke-hållbart sätt att framtida generationers existens äventyras. En feministisk politik drivs miljömedvetet
eftersom samhället behöver genomgå en omställning i grönrosa riktning för att bli fritt från våld och diskriminering.

Respekt för framtida generationer handlar inte bara om miljön; det handlar även om ekonomin. För att föregå med
gott exempel höjer Feministiskt initiativ resultatmålet till 1,2 procent för år 2018, med avsikt att fortsätta stegvis
varje år till åtminstone 2 procent. Därmed kan soliditeten på sikt förbättras samtidigt som refinansieringsrisken
minimeras.

Inför verksamhetsåret 2018 föreslår Feministiskt initiativ följande budget för Umeå kommun:

◉ Samma justering som S+MP när det gäller:

• Kommunstyrelsen 48 Mkr: Ökade intäkter från avkastningskrav på kommunala bolag samt byggbonus etc.

• Tekniska nämnden 10 Mkr

◉ Slopade neddragningar jämfört med S+MP:s förslag:

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,2 Mkr

• Kulturnämnden 0,8 Mkr

• Överförmyndarnämnden 0,7 Mkr

◉ Ytterligare besparingar:

• Kommunstyrelsen 3 Mkr: representation (i bred bemärkelse)

• Tekniska nämnden 15 Mkr: GVP

◉ Extra satsningar utöver S+MP:s förslag:

• Byggnadsnämnden 1 Mkr: ökad tillgänglighet

• För- och grundskolenämnden 25 Mkr: grundskola

• För- och grundskolenämnden 45 Mkr: färre barn per förskolegrupp och mer personal

1
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• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 2,3 Mkr inklusive inkluderande SFI (utöver 5,2 Mkr ovan)

• Individ- och familjenämnden: 1,8 Mkr som ökat stöd till kvinnojouren

• Individ- och familjenämnden: 1 Mkr som ökat stöd till övriga föreningar

• Individ- och familjenämnden: 4 Mkr utökad satsning på CMV

• Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott: 0,5 Mkr strateg för mänskliga rättigheter (MR)

• Kommunstyrelsen: 1 Mkr stöd till nationella minoriteter inklusive extra förvaltningsområde

• Kommunstyrelsen: 2,5 Mkr arbete mot rasism inklusive medlemskap i ECCAR

• Kommunstyrelsen: 0,5 Mkr HTBQIA-råd

• Kommunstyrelsen: 3,4 Mkr Skolfamteam (belopp att fördela i samarbete med de berörda nämnderna)

• Kommunstyrelsens NP: 0,1 Mkr utbildningsinsats om företagande mot diskriminering

• Kommunstyrelsens NP: 0,5 Mkr föreningsstöd för landsbygdsutveckling

• Tekniska nämnden: 5 Mkr ökad tillgänglighet inklusive för färdtjänstsberättigade

• Äldre nämnden: 10 Mkr för förbättrad nutrition och fysiska aktiviteter för äldre

◉ Investeringsbudget utöver S+MP:s förslag:

• För- och grundskolenämnden 20 Mkr: ytterligare skolbyggnader

• Individ- och familjenämnden: 10 Mkr för att börja med ytterligare skyddat boende

• Tekniska nämnden: 0,05 Mkr uppskattning av underhållsbehovet för stugorna runt Nydalasjön

• Tekniska nämnden: -30,05 Mkr besparing

◉ Förtydliganden kring motivering av några budgetpunkter

Ytterligare ett skyddat boende behövs utöver det som redan är planerat. Det är nämligen så att våldsutsatta kvinnor
skall ha rätt till separatism, vilket motiverar ett separatistiskt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Separatism
skall dock aldrig vara påtvingad och faktum är att även icke-kvinnor kan ibland bli utsatta för sådant våld som
motiverar plats i ett skyddat boende, vilket är anledningen till att även ett icke-separatistiskt skyddat boende behövs
för våldsutsatta. Vem som skall betraktas som kvinna och icke-kvinna i sammanhanget avgörs i överensstämmelse
med kvinnojourens praxis.

Många äldre drabbas av undernäring, vilket leder till sämre hälsa. Genom förbättrad nutrition och organiserade
fysiska aktiviteter för äldre förbättras hälsotillståndet samtidigt som ensamhet motverkas.

Många stugor runt Nydalasjön är av kulturhistoriskt värde och bidrar till trivsel och trygghet i området. Tyvärr
riskerar en del av dem att förfalla och några behöver underhållas snarast. För att stugorna i görligaste mån skall
bevaras utan att begränsa strandens tillgänglighet för allmänheten behöver deras tillstånd undersökas inför framtida
åtgärder.

◉ Feministiskt initiativs förslag till nya uppdrag:

• Varje nämnd uppmuntras att vara mycket restriktiv när det gäller resor och representation (både internt och
externt)
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• Jämställdhetsutskottet utvidgas med en tjänst som strateg för mänskliga rättigheter

• AB Bostaden i Umeå ges i uppdrag att senarelägga största delen av sina planerade, icke brådskande, renoveringar
för att bättre kunna satsa ekonomiska resurser på byggande av hyreslägenheter utanför kommunens största tätorter

• Pacifism, konflikthantering och källkritik inarbetas i skolornas dagliga arbete, så att hat och hets motverkas
långsiktigt

• Skolorna möjliggör för undantagslöst alla barn som vistas i kommunen att gå i skolan

• För- och grundskolenämnden förverkligar snarast målet om 15 barn per grupp i genomsnitt på förskolan, med
avsikt att uppnå målet om max 15 barn per grupp inom några år

• Tekniska nämnden utarbetar ett förslag för att ge ekonomiskt stöd till vinterväghållning på enskilda vägar

• En elevhälsogaranti införs för att trygga snabbare kontakt med elevhälsan

• För- och grundskolenämnden får i uppdrag att förbereda förbättringen av barnomsorg på kvällar, nätter och helger

• Indexuppräkningen av kommunanställdas lön görs uteslutande till fördel för personer som juridiskt är kvinnor
fram till den dag då all lönemässig könsdriskriminering av kommunanställda försvunnit

• Kommunen slutar utnyttja fotografier på barn i sin marknadsföring eftersom de avbildade barnen inte alltid förstår
innebörden av att stå på bild och hur dessa bilder riskerar att missbrukas

• Kommunen inför ett system för klimatkompensation genom ett kommunövergripande klimatkonto

• Inför varje större beslut skall barnperspektivet iakttagas

• Kommunen arbetar aktivt med divestering i sin strävan efter ett fossilfritt Umeå och en socialt, ekonomiskt,
miljömässigt och globalt hållbar samhällsutveckling

• Kommunen skall arbeta för ökad transparens

•  En livsmedelspolicy utarbetas genom en samlad strategi med avsikt att minska klimatpåverkan från
matkonsumtion inom kommunala verksamheter

◉ Förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar

• att fastställa den kommunala skattesatsen till 23:20 för år 2018

• att fastställa resultatmålet till 1,2% för år 2018

• att fastställa Feministiskt initiativs förslag till budget 2018 för respektive nämnd etc.

• att fastställa Feministiskt initiativs förslag till investeringsbudget 2018

• att fastställa Feministiskt initiativs förslag till nya uppdrag och mål för 2018 på fullmäktigenivå

Saašha Metsärantala, Feministiskt initiativ
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För ett växande Umeå
- med fokus på jobb, bostäder och goda livsvillkor i hela kommunen !
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Förord 
 
Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. I tio års tid har vi lagt en 
gemensam budget tillsammans med övriga Allianspartier. Det här är andra året i rad som vi går vi fram med 
fyra olika budgetförslag, så att respektive parti tydligare ska kunna lyfta fram sina hjärtefrågor. Avsikten är att 
återkomma år 2018 med såväl gemensamt budgetförslag som gemensamt valmanifest. 
 
Vi moderater inser vikten av fortsatt tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Vår välfärd är 
beroende av detta. Självklart måste tillväxten ske såväl i staden som på landsbygden. Många politiska partier i 
Umeå tar tillväxt och framgång för given. Men konkurrensen mellan kommuner om etableringar, företag och 
jobb pågår dygnet runt, månad efter månad. För oss står fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i 
centrum. Men all politik måste utgå från ett ansvarstagande. Ansvar för kommunens ekonomi och ansvar för en 
god välfärd. Den pågående flyktingkrisen ställer därtill vårt land och vår kommun inför oerhörda utmaningar.  
 
Vår viktigaste lokala fråga är jobben. Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Om fler 
människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. 
Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler 
företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.  
 
Umeå är den enda kommunen i norra Sverige som lyckats upprätthålla tillväxt sedan 1800-talet. Med drygt 123 
000 invånare är Umeå den största kommunen i norr, men vi måste samtidigt komma ihåg att i ett europeiskt 
perspektiv är Umeå fortfarande en tämligen liten stad. Umeå växer samtidigt för långsamt i förhållande till riket, 
även om aktuella prognoser visar på en snabbare befolkningsökning än tidigare förväntat. Då måste det finnas 
fler arbetsgivare i många olika branscher som erbjuder goda möjligheter att hitta passande jobb för hela 
familjen. Likaså är det avgörande att kunna erbjuda en god tillgång på bostäder.  
  
En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb och en investeringsvilja är ordning och reda i den 
kommunala ekonomin. För oss är en stark ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Detta är 
viktigt för att säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner.  
 
Med en starkare och mer offensiv borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större 
- ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande. För detta krävs också ett tydligt 
och stabilt politiskt ledarskap. 
 
 
 
Anders Ågren  Gunilla Berglund 
Kommunalråd, M  Vice gruppledare, M 
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En politik för ett växande Umeå  
 
Fler umeåbor i arbete är grunden för allt annat. Varje extra invånare i arbete och varje extra arbetad timme 
innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om vi 
vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och 
därför ska motarbetas. Alla jobb behövs.  
 
Låt oss slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på 
sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och 
företagsetableringar. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. 
Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan 
stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av 
resurser och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader.  
 
Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Det bildas alltså 
ett självförstärkande samspel. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. 
Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade 
skatteintäkter - vilket säkrar välfärden.  
 
Ambitionen är att utveckla Umeå till en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en 
kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg 
kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Självfallet ska vi parallellt erbjuda attraktiva 
livs- och boendemiljöer utanför staden. Umeå har en omgivande landsbygd som erbjuder ett välkommet 
komplement till stad och tätorter. 
 
Umeå kommun har under en rad år vuxit för långsamt. Storlek spelar roll. Alla jobb behövs – privata, statliga, 
kommunala liksom inom landstinget. Vi måste de kommande åren fortsätta bygga stad, förnya och utveckla 
Umeå. Vi får aldrig stå still. 
 
 

Det ekonomiska läget 
 
Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) släpptes den 17 maj. Där konstateras att 
kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt kraftigt. 

Kommunernas resultat uppgick preliminärt till 22 miljarder kronor. Endast nio kommuner redovisade 
underskott. Det positiva resultatet förklaras av en god utveckling av skatteunderlaget, stora reavinster extra 
statligt stöd.  De närmaste åren kommer den kraftiga ökningen av antalet äldre och barn fortsätta. Denna ökning 
motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2020 kommer ett gap uppstå mellan 
underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder kronor om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills. 
Detta är inte hållbart. Gapet måste täckas, vilket kan ske på olika sätt och det troligaste är en kombination av 
olika åtgärder. 
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Tillväxten i vår ekonomi är i dagsläget stark, med bra tillväxt i skatteunderlaget och stark sysselsättningsökning. 
Vi befinner oss onekligen i en högkonjunktur. Högkonjunkturen förväntas nå sin höjd under 2018. För åren 
därefter förväntas den svenska ekonomin stegvis återgå till ett normaltillstånd vilket innebär att skatteunderlaget 
utvecklas svagare och sysselsättningen stagnerar. 
 
Som konstateras i ekonomirapporten krävs ett ökat fokus på effektiviseringar i sektorn. Detta kan vara möjligt 
med hjälp av digitalisering och ändrade arbetssätt. Ökade behov behöver inte bara mötas med fler anställda utan 
även med arbetsbesparande lösningar som möjliggörs av ny teknik. 
 
Dagens ordning med detaljstyrning och riktade statsbidrag är inte förenlig med denna ambition. Tendensen är 
dessvärre att de riktade bidragen blir fler och mer detaljstyrande. I vårändringsbudgeten för 2017 finns flera 
förslag om nya riktade och tillfälliga satsningar, tvärt emot den inriktning som regeringen tidigare uttalat. Det 
kommuner och landsting behöver är generella och värdesäkrade statsbidrag för att kunna utforma och prioritera 
sin verksamhet och därmed få ut mesta möjliga för skattepengarna utifrån lokala förutsättningar. Generella 
statsbidrag och stabila planeringsförutsättningar skapar långsiktighet och utrymme för effektivisering, 
utveckling och förnyelse. Kommuner och landsting måste bättre utnyttja den förbättrade tillgången till data om 
kvalitet och effektivitet och även de många jämförelsemetoder som finns tillgängliga. Inte minst handlar det om 
att hitta effektivare sätt att klara välfärdsuppdragen. Historiskt har stora förbättringar i effektivitet och 
produktivitet i samhället främst haft med ny teknik att göra. Nu finns stora, och välgrundade, förhoppningar 
kring den nya teknik som går under benämningen digitalisering. De senaste årens landvinningar kopplade till 
digitalisering vittnar om en teknisk revolution med potential att automatisera många arbetsuppgifter som idag 
sköts av människor. Detta innebär också stora möjligheter för kommuner och landsting där processer och 
arbetsuppgifter inom stora områden som vården och skolan kan automatiseras eller lösas med andra 
arbetsmetoder. 
 
”Inom de närmaste fyra åren beräknas även behovet av investeringar att öka kraftigt. De 233 kommuner, som 
har svarat på SKL:s enkät, kommer att bygga cirka 600 förskolor, 350 grundskolor och gymnasieskolor, 350 
gruppbostäder och äldreboenden och 150 nya idrottsanläggningar. Därutöver finns ett betydande behov av att 
bygga nya bostäder samt rusta upp befintliga byggnader och anläggningar.” 
 
Samma utmaningar som gäller kommunsektorn som helhet påverkar naturligtvis också Umeå.  
 
Umeå kommun står också inför stora utmaningar gällande ekonomin under kommande år. År 2014 och 2015 
blev det minusresultat i bokslutet för kommunen. Glädjande nog kan vi konstatera att det blev ett positivt 
resultat på 85 miljoner kr för 2016, med tanke på att prognosen i augusti pekade på ett underskott på -16 
miljoner kr. Mycket är kopplat till externa faktorer och engångshändelser. Men likväl ett efterlängtat plus, så att 
tidigare års underskott för Umeå kommun därmed kan återställas.  
 
Att man håller i pengarna, inte genomför ofinansierade försök med arbetstidsförkortning och faktiskt tar detta 
med budgetansvar på allvar är av största vikt för Umeå kommuns ekonomi. Bara under 2016 röstade 
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Socialdemokraterna och Miljöpartiet - två gånger inom loppet av fyra månader - ned Alliansens förslag att vidta 
åtgärder för att minimera det prognosticerade underskottet för 2016. Vid två tillfällen! Vän av ordning kommer 
dessutom ihåg att Lindberg och övriga inom (S) vid kommunfullmäktige i april 2016 bröt mot de 
rekommendationer som RKR (rådet för kommunal redovisning) hade meddelat hösten 2015, beträffande hur en 
kommun ska hantera balanskravsresultatet. Detta trots påpekande från både tjänstemännen inom Umeå kommun 
och de förtroendevalda revisorerna. 
 
Men efter två år av underskott blev det nu på målsnöret ett överskott för 2016, även om det var framförallt 
kopplat till externa faktorer:  
 
Statlig byggbonus + 35 miljoner kr 
Bättre skatteprognos + 20 miljoner kr 
Exploateringsförsäljningar, netto + 45 miljoner kr 
Nämnder/styrelser + 22 miljoner kr 
 
När det gäller arbetet i styrelser och nämnder har Allianspartierna i högsta grad varit delaktiga i 
ansträngningarna för att hålla budget och minska de befarade underskotten. 
 
Framåt står således kommunen inför fortsatta ekonomiska utmaningar. Tidigare genomförda negativa 
förändringar i det kommunala utjämningssystemet, minskade bidrag från staten kopplat till ensamkommande, 
kontinuerligt minskade intäkter från vattenkraften, omfattande genomförda investeringar samt ett stort 
kommande investeringsbehov, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är 
några av de faktorer som tidigare har påverkat kommunens läge och påverkar även fortsättningsvis. Umeå 
kommun har också ett för högt kostnadsläge.  
 
Kommunens låneskuld har gått från noll år 2010 till ca 1,8 miljarder år 2017. Denna trend måste vändas. En 
positiv utveckling på arbetsmarknaden med fler människor i arbete, bidrar till att stärka de ekonomiska 
förutsättningarna något. Skatteunderlaget ökar och det väger upp på den positiva sidan, men inte tillräckligt. 
Verksamhetens nettokostnader har under perioden 2012-2015 ökat i genomsnitt med 5,2 procent, medan 
ökningen av skatteintäkter inklusive statsbidrag och utjämning har stannat på 4,0 procent. Det är inte hållbart. 
Antalet människor som behöver kommunens tjänster växer också fortare än skatteunderlaget. De kommande 
åren kräver tydligare prioriteringar. Om Umeå kommun behåller investeringstakten för nuvarande 
investeringsplan på ca 800 mkr påverkas kommunens ekonomi markant. En oförändrad investeringstakt innebär 
att större delen av skatte- och intäktsökningen måste finansiera avskrivningar och räntor framöver. Vilket får till 
följd att det krävs betydande effektiviseringar i verksamhet för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning 
och en ekonomi i balans. Därför måste investeringstakten minskas, så att inte skulden fortsätter att öka. Men det 
får ske stegvis. 
 
Härutöver tillkommer stora investeringar som inte ligger i nuvarande investeringsplan, inklusive omfattande 
medfinansiering för bl.a. Norrbotniabanan, Midway Alignment/ny Kvarkenfärja samt Västra Länken. 
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Höga kostnader för kommunens olika verksamheter 
 
Under vårens budgetberedning har förvaltningen även detta år på ett tydligt sätt visat hur Umeå kommuns 
verksamheter generellt ligger på väldigt höga kostnadsnivåer. Jämfört med andra kommuner i riket, liksom om 
vi jämför med liknande städer som Lund, Helsingborg, Borås, Västerås, Jönköping, Linköping och Örebro, så 
sticker Umeå kommun ut genom att ligga så mycket högre. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara 
kommuner, så har det satsats ca 550 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter 
vi får från vattenkraften. Utan att vi generellt kan se resultat i form av bättre kvalitet. Detta är ett stort 
bekymmer, och uppenbarligen har vi mycket att lära av andra kommuner inte minst på områden som förskola, 
skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg där Umeå kommuns kostnader är uppenbart höga. 
 
Vi vet förvisso sedan tidigare att Umeå kommun är en av landets dyraste kommuner när det gäller de stora 
verksamheterna. I en undersökning av Dagens Samhälle hösten 2015, hamnade vi på plats 283:e plats av landets 
290 kommuner – när det gäller kostnadsnivån. Detta bekräftas i det underlag som presenterats för 
budgetberedningen, där kostnadsbilden ser ut på nedanstående vis.  
 
Hur många procent dyrare verksamheten är jämfört med snittkostnaden för städer (100 000 – 199 999 invånare) 
i Sverige. Antalet miljoner kr som detta motsvarar varje år inom parentes: 
 
Kulturverksamhet   104,0%   (165 mnkr) 
Individ- och familjeomsorg  17%    (69 mnkr) 
Äldreomsorg   16%   (146 mnkr) 
Förskolan   14,1%  (101 mnkr) 
Fritidshem   53,9%  (79 mnkr) 
Grundskola   2,3%  (26 mnkr) 
Gymnasie- och vuxenutbildning 13,1%  (51 mnkr) 
Fritid   20,1%  (36 mnkr) 
 

 
 

Uppräkningen av lönerna för all personal verksam inom Umeå kommun 
 
I budgeten fastställer vi enbart ramar för de olika nämndernas ansvarsområden. Därefter blir det i nästa steg som 
nämnderna under hösten inom de givna ramarna beslutar om vilka områden som skall prioriteras och hur 
pengarna i detalj fördelas. 
 
Vi moderater har på flera nämnders områden samma ramuppräkning – både index och behovsbedömning - som 
S/MP, däribland inom för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
äldrenämnden. Vi följer också samma löneuppräkning nämnd för nämnd, då detta också är kommunicerat med 
alla berörda fack. 
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En attraktiv och modern arbetsgivare  
 
En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en modern och god arbetsgivare. Umeå kommun står inför 
stora rekryteringsbehov. Kompetensförsörjningen är en utmaning. Umeå har förvisso bättre förutsättningar än 
många andra kommuner: vi har en bred arbetsmarknad, ett stort utbud av utbildningar, en positiv 
befolkningsutveckling och goda pendlingsmöjligheter.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting har pekat ut nio strategier för att klara kompetensförsörjningen, och här 
finns naturligtvis mycket att göra: Använd kompetens rätt, bredda rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng 
arbetslivet, visa på karriärmöjligheter, skapa engagemang, nyttja tekniken, marknadsför jobben, underlätta 
lönekarriär. 
 
Sedan 2011 ökar sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun, och vi ligger numera återigen över 
snittet bland kommunerna i landet. Vid första tertialen 2017 har sjukfrånvaron ökat till 8,5 procent.  Även här är 
det förenat med stora kostnader: för 2016 ca 75 miljoner kr i direkta kostnader (sjuklönekostnader, 
arbetsgivaravgifter, företagshälsovård, rehabiliteringskostnader m.m.) och räknar vi in de indirekta kostnaderna 
(kostnad för ersättare, mertid, övertid, vikarie, produktionsstörningar, förseningar, kvalitetsbortfall, 
kvalitetsbristkostnader m.m.) lär det enligt förvaltningen kunna bli upp emot det dubbla per år.  
 
Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen 
kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Likaså obalans mellan ansträngning och belöning samt 
rollkonflikter.  Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, kan därför inte tillräckligt 
understrykas och måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer 
självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. God 
kontroll och rättvisa ger enligt forskningen minskad risk för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.  
 
Bildandet av intraprenader och personalkooperativ för att öka frihetsgraden för de anställda är något som skall 
uppmuntras. Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare och krafttag måste tas för att förbättra arbetsmiljön 
och minska sjukfrånvaron. Tydlig ledning i en rimligt stor organisation kommer att minska sjukfrånvaron. Att 
återgå till ett system med flera olika förvaltningar underlättar detta arbete, då organisationen inte blir lika 
hierarkiskt uppbyggd som den är idag. 
 
Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges 
möjlighet att träna på arbetstid. Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med 
detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns 
Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaron är 
betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala 
förvaltningen. År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det 
var ett misstag. 
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Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: 
arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv. Fysisk 
aktivitet på arbetstid är positivt för hälsan. Detta finns som ovan beskrivet redan hos vissa av våra kommunala 
bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun. Sedan kan det variera hur detta organiseras på de olika 
arbetsplatserna, det handlar ju om att anpassa scheman och annat. Anställda i Täby kommun har t.ex. från och 
med år 2005 möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Ansvarig chef fattar beslut om 
exakt hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov. Det minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.  
 
Jämställdhet och lika möjligheter är viktigt för att alla ska ha samma möjligheter till fria livsval. Alla ska 
behandlas lika oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, religiös uppfattning eller funktionsnedsättning. 
Lika lön för lika arbete ska vara självklart. Arbeten som bedöms som likvärdiga ska ha samma lönenivåer utan 
könsskillnader. Det är viktigt att arbetsmarknaden i Umeå öppnas upp för fler arbetsgivare, särskild inom den 
offentliga sektorn. De som jobbar inom traditionella kvinnoyrken har idag för få arbetsgivare att välja mellan – 
vanligtvis en eller möjligen två.  
 
Här finns det en stor potential för utveckling under den kommande perioden. De norra delarna av vårt land har 
länge haft problem med att lyckas attrahera kvinnor i samma utsträckning som städerna i södra Sverige. Det är 
ingen nyhet att arbetsmarknaden för kvinnor i norra Sverige därtill är kraftigt orienterad mot offentlig sektor. 
Här behövs en förnyelse av arbetslivet med fler val av olika arbetsgivare för att göra Umeå och vår region mer 
intressant.  
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Sänk skatten! 
 
Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva 
betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor 
som bor i andra kommuner runt om i landet. För trots betydligt mer pengar som betalas in i skatt, så är det svårt 
att påvisa någon generellt bättre kvalitet i vår verksamhet.  
 
I tabellen nedan ser vi hur skattesatserna ser ut för landets 20 största kommuner. Umeå ligger tyvärr i topp. Att 
kommunen har så mycket högre skatt än jämförbara kommuner är skadligt för Umeå på både kort och lång sikt. 

 
Kommunala skattesatser liksom landstingsskatt bland landets 20 största kommuner rangordnade högst till 
lägst (källa: SCB) 

 

Kommun Skattesats 
kommun % 

Landsting Skattesats 
landsting 
% 

Total 
skattesats 
% 

Umeå kommun 22,85 Västerbottens län 11,30 34,15 

Sundsvalls kommun 22,59 Västernorrlands län 11,29 33,88 

Gävle kommun 22,26 Gävleborgs län 11,51 33,77 

Eskilstuna kommun 22,08 Södermanlands län 10,77 32,85 

Norrköpings kommun 21,75 Östergötlands län 10,70 32,45 

Örebro kommun 21,35 Örebro län 11,55 32,90 

Jönköpings kommun 21,34 Jönköpings län 11,26 32,60 

Borås kommun 21,31 Västra Götalands län 11,48 32,79 

Lunds kommun 21,24 Skåne län 10,69 31,93 

Malmö kommun 21,24 Skåne län 10,69 31,93 

Uppsala kommun 21,14 Uppsala län 11,71 32,85 

Göteborgs kommun 21,12 Västra Götalands län 11,48 32,60 

Halmstads kommun 20,98 Hallands län 10,82 31,80 

Västerås kommun 20,36 Västmanlands län 10,88 31,24 

Helsingborgs kommun 20,21 Skåne län 10,69 30,90 

Linköpings kommun 20,20 Östergötlands län 10,70 30,90 

Södertälje kommun 20,15 Stockholms län 12,08 31,71 

Huddinge kommun 19,87 Stockholms län 12,08 31,95 

Nacka kommun 18,53 Stockholms län 12,08 30,61 

Stockholms kommun 17,90 Stockholms län 12,08 29,98 

Genomsnitt: 20,92  11,29 32,21 
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Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det bort i 
den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten 
slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Små marginaler innebär att 
enskilda människor och familjer har små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin. Därigenom leder 
skatten till ett ökat beroende av politiska beslut.  
 
Skatten i Umeå är högst om vi betraktar landets 20 största kommuner. Västerbottens läns landsting har 
dessutom under de senaste tjugo åren höjt skatten vid ett flertal tillfällen. Senast år 2012, 2016 och 2017. Det 
vilket drabbar alla kommuner i länet negativt. Successiva skattehöjningar påverkar incitamenten till arbete och 
investeringar, och därmed tillväxt och välstånd, negativt. Höga skatter leder till lägre tillväxt, ekonomisk 
ineffektivitet och högre arbetslöshet. Två kronor som man tvingas betala i högre skatt är mycket pengar för 
umeåborna. En krona betyder drygt 6 500 kronor per år för en familj med normal inkomst där båda arbetar. 
Om Umeå skulle ha samma kommunalskatt som genomsnittskommunen skulle det för en vanlig familj 
motsvara nästan 13 000 kr mer på ett år. (OBS! Uppgifterna är från 2013. Idag är beloppet högre.) 
 
I vårt förslag för år 2018 sänker vi skatten i Umeå kommun med 20 öre och ambitionen är att återkomma med 
skattesänkningsförslag även kommande år. Det finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf S/MP - för 
kulturnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. I jämförelse med 2017 får dock alla nämnder utom 
kulturen ökad ram.  
 
 

Ett utvecklande företagsklimat ger tillväxt 
 
För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn. Varje dag 
fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå 
framstå som det mest attraktiva alternativet. 
 
Umeå har som kunskapsstad utomordentliga möjligheter att bidra till en för Sverige och regionen nödvändig 
utveckling. För att uppnå kommunens tillväxtmål är det helt nödvändigt att näringslivet expanderar snabbare än 
tidigare, vilket gör Umeå till en, även i framtiden, konkurrenskraftig kommun med hög sysselsättningstillväxt 
och kraftig tillväxt av nya företag. Flera av de nya företagen är spjutspetsföretag med unika produkter i nya och 
snabbt växande branscher. De etablerade tillverkningsindustrierna hävdar sig väl då de lyckats ta till sig ny 
teknologi och dessutom omges av Umeås välutvecklade struktur av kvalificerade tjänsteföretag. Den 
kunskapsintensiva näringen har goda möjligheter att utvecklas med en genomtänkt lokal näringslivspolitik, där 
näringsliv, universitet, kommun och andra offentliga organ samverkar. Det är viktigt att fortsatt stötta 
inkubatorer som exempelvis Bic Factory. 
 
Av central vikt är att få fler personer att starta företag, att befintliga företag växer och att fler företag väljer 
Umeå som lokaliseringsort. En ytterst viktig del i den fortsatta utvecklingen är att bli bättre på att attrahera 
riskkapital till vår kommun och region. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata 
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sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att 
fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, 
avveckla osund konkurrens, genomföra mer konkurrensupphandling och sänka kommunalskatten.  
 
En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är 
viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Idag saknar Umeå kommun mark 
att erbjuda för mer ytkrävande etableringar. Detta ska åtgärdas snarast. Öppna exempelvis för mer handelsytor 
väster om Ersboda/Green-zone.  
 
Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut 
måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Att Umeå fortsätter att hamna på mediokra 
placeringar, år 2016 plats 135 i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behovet av 
förändring. I undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör – Öppna jämförelser 
Företagsklimat 2016 - hamnar Umeå på plats 127 av 139 kommuner. Moderaternas ambition är att Umeå ska 
rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.  
 
 

Bostadsbyggande – attraktiva livsmiljöer både i stad och på landsbygd 
 
I Umeå råder bostadsbrist sedan ett antal år tillbaka. Ett tydligt uttalat mål för kommunen är att 
bostadsbyggandet ska öka från dagens ca 1300 bostäder (år 2016) till åtminstone 2000 per år. Detta för att 
”bygga bort” det underskott som har skapats genom att det under en lång rad av år bara har byggts hälften så 

många bostäder som behovet har varit.  
 
Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Kommunen har 
sedan tidigare börjat inrikta processen på kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella 
detaljplaner med optimal volym och användning är också en viktig förutsättning. Fler områden måste öppnas 
upp för nybyggnation, samtidigt som takten på kompletteringsbyggande ökar. Tydliga insatser görs nu i 
budgeten för att underlätta att öka byggandet upp till 2000 bostäder per år. Där satsar vi i likhet med S/MP 
ytterligare resurser för att utöka kapaciteten i den kommunala organisationen och möta ett ökat tryck på 
handläggning av detaljplaner och annat.  
 
Främsta fokus är att ”bygga stad” i de centrala stadsdelarna, i enlighet med Fördjupningen för de centrala 
stadsdelarna. Inom en radie av fem km planeras huvuddelen av den kommande befolkningstillväxten. 
Bostadsbyggande i Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också främjas. Områdena ligger på rimligt 
pendelavstånd från centralorten och har förutsättningar för en bra kollektivtrafik samt goda sociala miljöer. 
Goda tillväxtmöjligheter finns också inom befintliga byar inom en rad stråk som pekas ut i den tidigare av KF 
antagna Fördjupningen för Umeå.  
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Viktigt att understryka är att vi uppmuntrar och bejakar byggande även på landsbygden. I den allmänna 
debatten har det spridits felaktigheter om att det endast ska byggas inom ”5 km-staden”. Så är det naturligtvis 

inte.  
 
En rapport om landsbygden i Umeå som kommunen tog fram 2015, visade att landsbygden var välmående.  Ca 
var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds onekligen några av de mest 
attraktiva livsmiljöerna i kommunen. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med 
utvecklingen av Umeås centrala delar. Till yttermera visso är andelen barnfamiljer och sysselsättningen högre 
än i staden liksom även den disponibla inkomsten. Detta kommer sällan fram i den allmänna debatten.  
 
Från Moderaterna är vi beredda, för att understryka kommunens ansvar även för utvecklingen utanför centrala 
stadsdelarna, att ge AB Bostaden ett särskilt direktiv. Nämligen att alltid ta i beaktande möjligheten att vid 
nyproduktion bygga utanför de centrala stadsdelarna och utanför kommundelscentra. Vi har ett ansvar för hela 
kommunens utveckling. Det ökar samtidigt möjligheterna att faktiskt uppnå befolkningsmålen och göra Umeå 
till ett starkt tillväxtalternativ till de större städerna i södra Sverige. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det 
självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och 
utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser. 

 
AB Bostaden står inför stora utmaningar – ökad takt av nyproduktion men framförallt gällande ett stort 
upprustningsbehov av miljonprogrammet, ca 3,7 miljarder, vilket kräver betydande kapitaltillskott. Dagens 
renoveringstakt måste öka. Med nuvarande takt tvingas Bostaden i slutändan att behöva riva byggnader, så 
affärsmässigheten måste komma i första hand. Ökad upplåning är inget alternativ eftersom kommunen i princip 
nått utlåningstaket. En betydande försäljning av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa 
utrymme för renoveringar och nybyggnationer. Det minskar dessutom Bostadens dominerande roll på 
marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av 
hyreslägenheter.  
 
Den senfärdighet som Socialdemokraterna hittills uppvisat är bekymmersam. Det är dags att gå från ord till 
handling. Under tidigare år har S-styrda Luleå avyttrat delar av sitt bostadsbestånd. Likaså S-styrda Skellefteå. 
Likaså S-styrda Östersund. Men i Umeå har det hittills inte hänt något på det området. Det är olyckligt av flera 
skäl. En avyttring skulle stärka AB Bostadens ekonomiska muskler rejält – både för att möjliggöra ökade 
underhållsinsatser, men också för att kunna öka nyproduktionen av hyresrätter.  
 
 

Skolan  
 
Moderaterna vill att Umeå ska ha Sveriges bästa skola. Det gäller såväl kunskapsresultaten som arbetsmiljön. 
Vi tillför liksom Socialdemokraterna och Miljöpartiet mer resurser till för- och grundskolan, men det är inte 
resurserna i sig som är det avgörande. 
 



Sida 12 av 26 
 

Vi är bekymrade över att studieresultaten i våra skolor inte är tillräckligt bra. Detta märks i SKL:s Öppna 
jämförelser (senaste statistiken från 2015) mellan landets olika kommuner, gällande exempelvis genomsnittligt 
meritvärde årskurs 9. Umeås skolor ligger sämre till än vad de borde, och väger man in elevernas 
förutsättningar - det s.k. sammanvägda resultatet – hamnar Umeå på plats 122 av 290 kommuner. Och vid en 
jämförelse av endast de kommunala skolorna så hamnar Umeå på plats 127 av 290. Detta är en försämring då 
Umeå låg på plats 91 av 290 vid föregående års Öppna jämförelser. Studerar vi SKL:s senaste jämförelse för 
gymnasieskolorna, så placerar sig Umeå också sämre till än vad man hade kunnat förvänta sig. 
 
Moderaterna vill uppmuntra alla kommunala skolor att bli intraprenader och därigenom en form av 
”kommunala friskolor”. Men det operativa ansvaret på varje skolenhet skapas en tydlighet i ledarskap och 
organisation. Med en tydlig skolledning, med ett tydligt mandat för rektor, så förbättras förutsättningarna såväl 
god arbetsmiljö som goda studieresultat. Alla skolor i Umeå befrias från onödig politisk detaljstyrning och ska 
ha rätt att själva ansvara för sin ekonomi, sin personal och sina studieresultat.  
 
Detta är en av de viktigaste strukturreformerna inom Umeås kommunala verksamhet de kommande åren. Det 
skapar också goda möjligheter, inte minst för byaskolor och mindre skolor på landsbygden runt om i vår 
kommun att kunna utvecklas och få styra över sin egen framtid. Så länge det finns elevunderlag, personal och 
ekonomi att bedriva verksamheten behöver ingen vara orolig för att skolan ska försvinna utan ges tvärtom 
möjlighet att kunna utvcklas. 
 
Det viktiga är inte vem som är huvudman för en skola – det viktiga är hög kvalitet. Att få välja skola och 
förskola skapar trygghet. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Valfriheten i 
skolan ska värnas. Det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla skolor och om vilka fristående 
och kommunala utbildningar som erbjuds i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja 
skola. Det finns ett egenvärde i att individen kan välja skola själv - och inte styras av beslutsfattares godtycke. 
Därför ska val av skola bli obligatoriskt. Moderaterna har tidigare lämnat in en motion i ärendet, vilken blev 
nedröstad våren 2017. Men vikten av att införa ett aktivt och obligatoriskt val av skola kvarstår.  
 
För att Umeå skall kunna bli den främsta skolkommunen krävs förändringar. Idag är det för många elever som 
inte klarar de uppsatta målen i grundskolan. Samtidigt är det många skolor som har problem med en dålig 
arbetsmiljö för såväl elever som lärare. Grunden läggs redan i förskolan och här är det viktigt att möjliggöra 
goda förutsättningar genom lagom stora barngrupper. Men vi bör politiskt ge förskolorna de ekonomiska 
förutsättningarna och förtroendet att organisera detta – sedan är det upp till respektive förskola att avgöra den 
exakta storleken på barngrupperna, samt avgöra personaltätheten kopplat till de lokala förutsättningarna.  
 
En viktig förutsättning för goda kunskapsresultat är att vi följer upp resultaten kontinuerligt. Den 11 februari 
2015 presenterade regeringen och Alliansen en kompromiss kring en försöksverksamhet med betyg från 
grundskolans årskurs 4. Skolor runt om i landet, i områden med olika socioekonomiska förutsättningar, ska få 
delta i försöket. Skolorna ansöker hos Skolverket om att få delta i försöksverksamheten som startade 2017. 
Moderaterna anser att betyg är ett viktigt verktyg för att tydligt ange hur elever ligger till och sänder viktiga 
signaler om stödbehov. Med betyg ökar också skolans fokus på kunskapsresultaten.  
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Skolverket presenterade i januari 2017 en utvärdering av betygen som infördes från årskurs sex. Utvärderingen 
visar att drygt hälften av lärarna upplevde att elevernas motivation var högre efter att betygen från årskurs sex 
införts. Bland eleverna uppger 80 procent att de arbetade hårdare när de vet att de får betyg. I utvärderingen 
framkom det att många lärare ansåg att betygen gjort det lättare att upptäcka elever som är i behov av särskilt 
stöd.  
 
Moderaterna anser att Umeå kommun självklart bör gå vidare med möjligheten att ge betyg till eleverna redan 
från årskurs fyra. Därför vill vi att Umeå kommun, genom så många grundskolor som möjligt, ska delta i 
försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Förvaltningen borde få i uppdrag att i dialog med kommunens 
grundskolor inleda det arbete som behövs för att ett flertal skolor i Umeå snarast ska kunna skicka in ansökan 
om deltagande i försöksverksamheten. 
 
Vi måste investera i skolan och satsa på lärarna. Inget är viktigare för att höja kunskapsresultaten än att ge 
lärarna kraft och tid att få vara just lärare. Våra elever behöver mer tid med sina lärare. Internationella 
undersökningar visar att svenska lärare använder mindre andel av sin tid till undervisning jämfört med andra 
länder. Skolverket pekar på att svenska lärare lägger över två timmar per dag på administration och uppgifter 
relaterade till ordning och omsorg. Det handlar exempelvis om att iordningställa lokaler, behandla 
ledighetsansökningar, agera rastvakt och övervaka omklädningsrum. Detta är tid som skulle kunna användas till 
lärande och till att ge stöd åt dem som behöver det mest. 
 
För att ge lärare mer tid för att exempelvis förbereda lektioner samt fokusera på undervisningen vill vi 
omfördela pengar inom för- och grundskolenämndens ram för att införa lärarassistenter i skolan. 
Lärarassistenternas uppdrag ska vara att assistera och avlasta lärarna med uppgifter av administrativ karaktär. 
Förutom ovan nämnda exempel kan det även handla om att lägga ut information på skolans hemsida, skriva 
veckobrev, plocka fram nödvändigt material och kontrollera närvaro. Satsningen riktas i första hand till de 
tidigare årskurserna på de skolor som har störst utmaningar så att den extra undervisningen och stödet kan 
komma så tidigt som möjligt. Vi frigör resurser till detta genom ett bättre och mer effektivt lokalutnyttjade.  
 
Idag har Umeå kommun förskolor och skolor i jämförelse stora lokalytor jämfört med andra kommuner. Enligt 
uppgifter från förvaltningen som förvisso är ett år gamla, så är snittytan per elev inom Umeå kommun är ca 21,2 
kvm/elev. Detta ska jämföras med snittet för övriga kommuner som ligger på 14,7 kvm/elev. Om vi skulle 
minska Umeå kommun skolytor till den för övriga kommuner, så skulle vi minska lokalkostnaderna med ca 30 
procent. Grovt räknat motsvarade det år 2016 så mycket som 64 mkr per år i merkostnader för stora lokalytor. 
Det innebär att mer skattepengar går till lokaler, mindre pengar till lärares löner och övrig personal. Genom att 
anpassa lokalytorna till jämförbara kommuners nivåer möjliggör vi dels att kunna anställa lärarassistenter, dels 
att på sikt kunna öka lärarlönerna lokalt. Det minskar också behovet av nybyggnationer, genom att befintliga 
skolor används bättre. 
 
Lönenivån är en faktor som ofta lyfts upp av de fackliga företrädarna kopplat till den allt hårdare konkurrensen 
om lärargrupperna. Lärarlönerna måste höjas. Lärarbristen är stor i Sverige, det märks av även i Umeå som 
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utbildningsort, och även om antalet sökande till lärarutbildningen har ökat de senaste åren är det fortfarande för 
få som söker sig till läraryrket. Detta är allvarligt då lärarna är nyckeln för att se till att fler lär sig mer i skolan. 
För att lösa lärarbristen behöver läraryrkets status höjas. 
 
Gymnasieskolorna i Umeå ska ge alla elever goda kunskaper och färdigheter för att på så sätt förbereda varje 
elev inför högre studier eller yrkeslivet. Kunskapsförmedlingen ska alltid stå främsta rummet. Skolornas 
kontakt med näringslivet för att förbereda eleverna för livet efter examen ska underlättas och uppmuntras. 

 
 
 

Trygghet och omsorg 
 
Umeå ska fortsätta utveckla äldre- och handikappomsorgen så att den kännetecknas av delaktighet, valfrihet och 
självbestämmande. Vi moderater har som ambition att stärka den enskildes inflytande över den omsorg och vård 
som varje person är berättigad till.  
 
Att veta att man får bra vård när man blir gammal och sjuk skapar trygghet. Allt fler anser att det är rätt att 
kunna välja och välja bort sin vård- och omsorgsgivare. 90 % anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt. 81 
% anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt. 90 % anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte 
är nöjd med.  
 
Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att 
brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Succén med valfrihetssystemet ska 
utvecklas i Umeå och LOV inom särskilt boende och inom handikappomsorg ska införas. Genom detta kan fler 
äldreboenden byggas och mångfalden inom exempelvis daglig verksamhet i handikappomsorgen kommer att 
öka. Detta till stor nytta inte bara för kommunen men i synnerhet för den enskilde. 
 
Fler utförare i omsorgen ger en större valfrihet och möjlighet till eget inflytande samtidigt som andra aktörer än 
kommunen är med och utvecklar verksamheten. Det är alltid kvaliteten på verksamheten som är det primära. Att 
valfrihet ska råda är för Umeå kommun självklart och vi ser positivt på fler aktörer. Med fler aktörer inom 
omsorgen blir även vårdyrket mer attraktivt. 
 
Vi ser också gärna att fler Trygghetsboenden byggs i kommunen som ett komplement till den äldreomsorg som 
finns idag. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att mer aktivt informera byggherrar om vad det innebär och 
vilka förutsättningar kommunen kan erbjuda. Det vinner både kommunen och våra medborgare på. 
 
Vi moderater anser att det är fullkomligt oacceptabelt att Umeå kommun fortsätter att betala höga vitesbelopp 
och avgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till landstinget när beslut inte verkställs i tid. Det 
är miljonbelopp som årligen slösas bort av kommunen, pengar som istället behövts i omsorgen. Med en starkare 
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styrning och ledning, där kommunens verksamheter som är beroende av varandra vet vad den andra gör, så kan 
vi få till en förändring.  
 
Umeå kommuns verksamheter ska stödja varje människas strävan att göra sig själv rättvisa och förmåga att växa 
av egen kraft. Det innebär inte att det saknas behov av stöd. Alla har inte samma förutsättningar. Olika sorts 
funktionsnedsättningar blir i själva verket ett handikapp för den enskilde först om samhället inte förmår möta de 
olika svårigheter människorna kan ha. Ökad tillgänglighet är en av de viktigaste frågorna. Kommunen ska i all 
sin verksamhet skapa förutsättningar för funktionsnedsatta att ta del av utbudet på samma sätt som alla andra. 
 
Antalet äldre ökar samtidigt som förväntningar och önskemål om hur man vill leva som senior förändras. 
Kommunen måste garantera en mångfald av boendeformer även för äldre. Sammanhängande äldrevårdskedjor 
behövs för äldre med successivt ökande behov. Umeå behöver en utökad byggnadstakt för boende riktade till 
äldre. Det gäller såväl vård- och omsorgsboenden, senior/trygghetsboenden som korttidsboenden. 
 
 

Stärk besöksnäringen 
 
Arbetet med att stärka Umeås roll som regionalt handels- och servicecentrum fortsätter. En stor och växande 
näringsgren är handel/restaurang som till stor del är frukten av Umeås snabba tillväxt. Turism och handel är 
områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden. Kommunen måste bli bättre på att locka till sig såväl turister som arrangemang och 
konferenser. Det gäller att ta tillvara de möjligheter som kulturhuvudstadsåret öppnat.  
 
Intresset att besöka Umeå har förstärkts med öppnandet av IKEA liksom shoppingcentret Avion shopping med 
ca 90 butiker. Viktigt är samtidigt att centrumhandeln kan fortsätta utvecklas och stärkas. Shoppingturism ökar i 
takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de 
pengar som turister spenderar. Umeå har ett intresse av såväl framgångsrika halvexterna handelsområden som 
en blomstrande centrumhandel.  
 
En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis 
parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. Just denna del kan Umeå kommun påverka via sitt 
kommunala parkeringsbolag Upab. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att 
erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns 
räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av 
affärerna håller öppet, som ett försök. Detta går också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, 
gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens 
utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.  
 
Vår ambition är att Umeå ska bli en ännu bättre turist- och studentstad. Då krävs det att politikerna lyssnar på de 
önskemål som finns; dels hos besökare och studenter, men också övriga invånare och företagare i Umeå. Detta 
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gör vi bland annat genom att tillåta utökade serveringstillstånd på Umeås restauranger. Självklart ska 
restauranger och krogar kunna få utskänkningstillstånd till 03.00.  
 
Umeå kan bli en ännu mer konkurrenskraftig stad i norra Sverige och måste därför ges möjlighet att konkurrera 
på samma villkor som andra attraktiva städer både i norr och runt om i Sverige och världen - även när det 
kommer till utelivet. Ingen restaurang blir tvingad att ha öppet längre, men att möjligheten finns anser vi 
moderater är ett steg i rätt riktning - detta skulle stärka mångfalden och valfriheten för besökare, invånare och 
företagare.  
 
I andra städer så som Visby och Kalmar, vilka har tillåtit restauranger att utöka serveringstillstånd, visar även 
statistiken att antalet anmälda våldsbrott har minskat drastiskt, vilket är någonting väldigt positivt. I Visby gick 
de anmälda våldsbrotten ner med hela 73 % sedan de tillät restaurangerna att utöka sina serveringar 03.00 
istället för 02.00. I Kalmar har krogsrelaterade bråk halverats sedan de tillät förlängda serveringstillstånd. De 
nya jobben skapas i många fall i turist- och restaurangnäringen, därför bör vi ställa oss positiva till att förlänga 
tiderna för serveringstillstånden.  
 
Vi måste stärka Umeåregionen som en attraktiv besöks- och evenemangsregion för såväl privat- som 
affärsturism. Det gäller att skapa fler besöksanledningar, och en sådan vore att etablera nästa statliga kasino i 
Umeå. Utöver ca 200 nya arbetstillfällen, så skulle det innebära ett rejält uppsving för hotellnäringen i vår stad. 
När kasinot i Sundsvall öppnades, så genererade det under första året ca 16 000 hotellnätter. Umeå har redan 
idag ett brett kultur- och nöjesutbud, men ett kasino skulle komplettera och ytterligare höja attraktionskraften. 
Ett kasino ökar kommunens attraktivitet, turismen ökar, det ger nya jobb och därigenom ökade skatteintäkter till 
det offentliga.  
 
Mot bakgrund av regeringens proposition 1998/99:80 beslutade riksdagen i maj 1999 att anta en kasinolag som 
tillåter kasinospel av internationellt slag i Sverige. I enlighet med propositionens bedömningar fastslogs att 
högst fyra kasinon skulle få öppnas under en inledande period. Regeringen gav därefter ett uppdrag till Casino 
Cosmopol AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, att etablera fyra internationella kasinon i 
Sverige. 2001 stod Casino Cosmopol i Sundsvall invigningsklart. Därefter etablerades kasinona i Malmö, 
Göteborg och Stockholm etappvis under de två påföljande åren.  
 
I den kasinolag som antogs 1999 lämnade riksdagen en öppning för regeringen att besluta om ytterligare 
etableringar av kasinon av internationellt slag i Sverige. Enligt lagen får det finnas högst sex kasinon i Sverige, 
det vill säga ytterligare två. Bakgrunden till att denna öppning fastslogs i lagen var för att regeringen enkelt 
skulle ges möjlighet att etablera ytterligare två kasinon, om de första fyra skulle bli framgångsrika. 
 
Helt klart vore ett statligt kasino till Umeå ytterligare en viktig pusselbit som bidrar till att förstärka kommunens 
och regionens positiva utveckling. Exakt var kasinot skall ligga blir ju en senare fråga, men det vore spännande 
att tänka sig ett kasino placerat någonstans i de centrala stadsdelarna. Fullmäktige föreslås därför uppdra till 
kommunstyrelsen att lämna in en ansökan till regeringen, samt intresseanmälan till Casino Cosmopol AB, som 
möjliggör att nästa statliga kasino skall kunna etableras i Umeå kommun. 



Sida 17 av 26 
 

Umeå – en idrottsstad! 
 
Idrott och stimulans för folkhälsan utgör viktiga inslag i en modern och växande kommun. Strategiska 
investeringar ska fortsätta göras inom detta område, i synnerhet i samarbete med det privata näringslivet. 
Fysiska aktiviteter som till exempel idrott är viktiga, inte minst för barn och unga. Fysiska inslag är viktiga i en 
modern och växande kommun.  
 
När Borås Tidning för något år sedan genomförde en undersökning om vilken svensk kommun som hade flest 
framgångsrika damidrottslag så stod det klart att Umeå kommun är överlägsen etta. Bland våra framgångsrika 
klubbar på damsidan kan vi räkna Umeå IK i fotboll, IKSU och IBK Dalen i innebandy och Udominate i basket. 
 
En av anledningarna till Umeås framgångar anses vara hur Umeå kommun har arbetat med jämställdhet för 
idrottsföreningar. Redan 1996 togs ett beslut om att det skulle vara en jämställd fördelning av halltider för 
idrottsklubbar. Vi har också politiskt över blockgränserna varit överens om vikten av att satsa på idrotten 
Idrottshögskolan vid Umeå universitet är landets bredaste och har blivit utsedd till ett av landets första 
idrottsuniversitet. Idrottshögskolan har ca 800 idrottsstudenter och av dessa är ca 240 elitidrottare med 
individuellt elitidrottsavtal, som ger studenterna anpassad studiegång. För att nämna några saker. 
 
Umeå har ett rikt föreningsliv vilket bidrar till en demokratisk utveckling och samhörighet. Vi moderater ser 
positivt på att öka stödet till det ideella föreningslivet, men det måste i det rådande ekonomiska läget ske via 
prioriteringar inom tilldelad ram. Umeå har en ung befolkning och det är därför särskilt angeläget att 
fortsättningsvis skapa möjligheter för ett utvecklande idrotts- och fritidsutbud i kommunen.  
 
Vi ska också aktivt verka för att fler nationella tävlingar kan genomföras i Umeå. SM-arrangemang inom olika 
områden är av hög prioritet, och bidrar till att marknadsföra Umeå på ett positivt sätt. . Bland kommande 
investeringar som vi vill prioritera är konstgräsplan på Tegstunet. Likaså en stärkning av föreningsbidragen. 
 
 

Kulturen 
 
För att Umeå ska fortsätta vara en attraktiv stad är det viktigt att människors olika behov av kulturella värden 
kan tillfredsställas. Umeå ska synas på kulturkartan både nationellt och internationellt. I Umeå finns 
kulturinstitutioner av högsta klass. Norrlandsoperan med symfoniorkestern och dansverksamheten är här viktiga 
inslag liksom våra numera välkända festivaler. De senaste beslutade investeringarna i Norrlandsoperan var 
nödvändiga av arbetsmiljöskäl, då Umeå kommun har ett ansvar som fastighetsägare. 
 
Vi gläder oss åt att den stora fördel som älven utgör, nu tagits tillvara som stadens framsida, bl.a. genom 
tillkomsten av Väven. Vi ser betydelsen av att vårt välrenommerade bibliotek ges utrymme och utvecklas 
ytterligare. Vårt kulturarv ska vårdas och Västerbottens Museum liksom hela Gammliaområdet är en viktig länk 
mellan vår tids samhälle och tidigare och kommande generationer. Vi välkomnar att vi gemensamt lyckades få 
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ett beslut om att delar av det nedläggningshotade Regementsmuseet från I20 nu ska flyttas upp till 
Gammliaområdet. 

 
Kulturen i Umeå ska fortsätta blomstra även år 2017 och framåt. Vår självklara ambition är att Umeå kommun 
ska förvalta kulturhuvudstadsåret väl så att det ger alla de positiva effekter vi har förhoppningar om. Samtidigt 
måste vi ständigt prioritera mellan kommunens olika verksamheter. Jämfört med andra kommuner i Sverige 
satsar vi dubbelt så mycket på kulturen. Enligt förvaltningens budgetunderlag motsvarar det ca 165 mkr mer än 
andra kommuner per år. Vi moderater tycker det är rätt att satsa på kultur för att utveckla Umeå som en attraktiv 
stad, men anser att budgetramen kan minskas något.  
 
Som vi tidigare konstaterat finns det inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum och därför 
stryks detta i budgeten. Befintliga lokaler bör hyras ut till någon extern aktör som kan passa in och ha ett 
intresse av det perfekta läget i Väven. Detta sparar omkring 12 mkr för kommande år, då vi därmed även slipper 
hyreskostnaden för lokalerna. Detta fördelas dock budgettekniskt mellan kulturnämnden och tekniska nämnden. 
Det som är av bevarandevärde kan överföras till Västerbottens Museum, på samma sätt som vi hanterar 
Regementsmuseet på I20-området. Inte heller ska vi som kommun fortsätta stödja muséet Guitars. 

 
 

Den hållbara staden 
 
Umeå ska vara en kommun som sätter värde i en bra miljö med ren luft, friskt vatten och levande grönområden. 
En bra miljö är en förutsättning för att människor ska ha god hälsa, men den påverkar också upplevelsen av 
livskvalitet. Därför är det en viktig faktor för en stads attraktionskraft och i förlängningen för dess möjlighet att 
utvecklas och växa. En tätt byggd stad ger mindre miljöbelastning jämfört med utspridda städer och landsbygd. 
Men utbyggnaden behöver ske på ett sätt som är långsiktigt hållbar. 
 
För att uppnå det krävs en utbyggnad av kollektivtrafik i kombination med ökade möjligheter att gå och cykla. 
För kollektivtrafiken är ökad turtäthet är ett viktigt inslag för att göra det mer attraktivt att åka buss. 
Kollektivtrafikåkandet har ökat med 40 % bara på några år och vi ser även positivt på att fortsätta satsningen 
med elbussar. Vi ser emellertid inte möjligheten att fullt ut räkna upp de behov som anmälts från 
kollektivtrafikens utbyggnad gällande kommande år. Byggandet av en bro mellan Lundåkern och 
Bölesholmarna ska äntligen genomföras, inte minst för att främja miljövänliga kommunikationer över älven. Vi 
vill också pröva möjligheten med införande av system med reklamfinansierade hyrcyklar i staden utefter 
kollektivtrafikstråken, vilket tidigare prövats bl.a. i Göteborg och Stockholm med positivt resultat. 
 
Området omkring Nydalasjön är ett viktigt rekreationsområde för umeborna och ska så förbli. Stugorna kring 
sjön ska däremot i möjligaste mån bevaras och kommunens avsikt att inlösa stugorna ska upphöra. Att 
Socialdemokraterna i föregående års budgetförslag har skjutit bort åtgärderna runt Nydalasjön i tid p.g.a. stora 
ekonomiska kostnader talar för att det nu blivit dags för att ompröva frågan. 
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En växande stad behöver både underhålla och bygga ut infrastrukturen 
 
Vägnät och byggnader måste naturligtvis underhållas och vårdas. Allt krävs för att en växande kommun ska 
kunna fungera, oavsett vi talar om snöröjning eller renhållning. Likaså är det viktigt att inte spara in på sådant 
som det mest grundläggande i en kommun. Vi vill inte återuppleva den situation som var när förslag framfördes 
om att ta bort en stor del av kommunens papperskorgar m.m.  
 
 

Försäljning av ”tomma lokaler” som kommunen inte har ett behov av 
 
Den årliga kostnaden för kommunala fastigheter som det idag inte finns någon egentlig verksamhet i uppgår till 
ca 26 mkr. Efter avskaffandet av köp- sälj-systemet så går det emellertid inte att säga exakt på kronan hur det 
ser ut. Vi föreslår att merparten av dessa fastigheter säljs. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra 
försäljningar så att kommunen kommer ned till en nivå på max sex miljoner kr per år. Det kan finnas ett behov 
av temporära evakueringslokaler, och därför ser vi det inte som möjligt att komma ned till noll på denna 
budgetpost. 
 
 

En trygg stad 
 
Vi måste göra allt för att Umeå ska vara en trygg plats. Alla ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna 
oro när de går på dåligt upplysta gång- och cykelvägar. En väl genomtänkt ljussättning utmed gång och 
cykelvägar är mycket viktigt. Moderaterna anser att en ren och välstädad kommun ökar tryggheten. En ordentlig 
insats behövs även fortsättningsvis för renhållning och klottersanering. Inga försök med klotter- eller 
graffittiväggar ska påbörjas i kommunal regi. Noll-tolerans skall råda. 
 
I senaste Unga-enkäten i Umeå uppger en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går 
hem ensamma på kvällen. 39 procent är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem, och det är 
en kraftig försämring på några år. Jämställdhetsfrågor ska prioriteras i det kommunala arbetet. Ingen kvinna 
eller man ska behöva känna sig rädd för att bli utsatt för våld. Samarbetet med kvinnojourer/kvinnohus och 
polisen ska utvecklas. Enkla trygghetshöjande insatser bör utökas. 
 
Moderaterna i Umeå driver frågan om att införa kameraövervakning på en rad platser. Kameraövervakning är 
motiverad utifrån både en trygghetsaspekt och en möjlighet att motverka brottslighet. I Umeå finns goda 
exempel på hur brott förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man numera har 
kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse i form av fönsterkross och klotter upphört. Likaså har alla 
bussar i kollektivtrafiken utrustats med kameror.  
 
Nu är det hög tid att ta nästa steg och införa kameraövervakning av platser som Rådhustorget och Vasaplan där 
många våldsbrott sker, men även andra platser kan bli aktuella. Det finns många sätt att göra otrygga platser 
tryggare – och här kan ett helt batteri av åtgärder från de sociala till dem som rör den fysiska miljön komma 
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ifråga – men ibland kan uppsättandet av en övervakningskamera vara nödvändigt för att höja säkerheten. 
Vetskapen om att man riskerar att fastna på bild har en avskräckande effekt och kan därför förhindra allt från 
skadegörelse till grova våldsbrott.  
 
Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kan kameraövervakning vara en effektiv metod att: 
 

 Avskräcka brott – eftersom att risken att åka fast upplevs som större. 

 Öka sannorlikheten för upptäckt – när inspelningen används vid brottsutredningar. 

 Avbryta pågående brott – när kamerorna är direkt kopplade till polisen. 

 Öka tryggheten – kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. 
 
Kameraövervakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt 
komplement. Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.  
 
Införandet av kameraövervakning mellan åren 2006-2008 minskade brottsligheten med cirka 25 procent på 
tunnelbanestationerna i Stockholms innerstad. Det visar forskning från Stockholms universitet. I studien visas 
hur brottsligheten förändrades efter att kamerorna satts upp. Innan kamerorna sattes upp begicks i genomsnitt 
cirka 11 brott i månaden per tunnelbanestation i Stockholms innerstad. Efter införandet av kameror minskade 
antalet brott med runt 3 brott per månad och station. Det motsvarar en minskning på cirka 25 procent. 
 
Fickstölderna minskade med runt 20 procent och rånen med runt 60 procent. En del av brotten flyttades över till 
andra områden, där kameraövervakning saknades. Där ökade brottsligheten med 15 procent. Den upplevda 
tryggheten bland resenärerna ökade, i synnerhet bland kvinnor. Också mycket uppskattat av SL – 
Storstockholms lokaltrafik, som ser det som en lyckad investering.  
 
Inom loppet av några år har antalet tiggare i Sverige fördubblats. Vi har sett samma utveckling i Umeå, med 
bl.a. illegala bosättningar och nedskräpning som följer i dess spår. Umeå kommun har även tvingats att begära 
avhysning p.g.a. illegala bosättningar på kommunens mark. 
 
Problemen måste lösas i tiggarnas egna hemländer. 
 
Vi moderater att det är hög tid att via de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun - i den mån det är 
möjligt i gällande lagstiftning - motverka tiggeri i Umeå. Att uppmuntra till tiggeri är tvärtom ingen rimlig 
lösning och cementerar bara ett utanförskap. Det är inte långsiktigt hållbart och heller inte värdigt. Redan idag 
finns det viss möjlighet att förbjuda tiggeri på särskilda platser enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
- då främst via platser där många människor rör sig: "Utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda 
tiggeri är begränsat. På livligt trafikerade platser, som gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, 
kan dock tiggeri troligtvis förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen." Så långt SKL. 
 
Via den lokala ordningsstadgan kan man också, vilket vissa städer har gjort, kräva polistillstånd för 
pengainsamling på offentlig plats. Om man inte har tillstånd är det därmed olagligt. Lagstiftningen är dock en 
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gråzon, men viss möjlighet finns alltså att förbjuda tiggeri lokalt på vissa platser så länge vi inte talar om ett 
generellt förbud. 
 
Den moderata partistämman beslutade nyligen att göra det lättare för kommunerna att förbjuda tiggeri lokalt. Vi 
måste göra vad vi kan lokalt för att få slut på tiggeriet. Den socialdemokratiska regeringens företrädare och den 
nationella samordnaren har ju själva dessutom uppmanat människor att inte ge pengar till tiggare, utan istället 
skänka pengarna till hjälporganisationer på plats i Rumänien och Bulgarien.  
 
Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer. EU-pengar är också avsatta redan för det 
ändamålet. Ju tydligare svenska politiker – på alla nivåer - kan bli med detta budskap, desto bättre. Vi vidhåller 
vårt förslag om att de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun ändras så att pengainsamling utan 
tillstånd förbjuds på allmän plats, samt att tiggeri förbjuds på de platser inom Umeå kommun där så är möjligt 
enligt gällande lagstiftning. 
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Kommunfullmäktigemål 2018-2021 
 
I budgetberedningen under tidigare år har vi upplevt att alla ingående partier har varit överens om att radikalt 
minska ned antalet mål för Umeå kommun. Detta för att kunna få en ökad tydlighet i kommunens styrning. 
Detta verkar nu ha förändrats. Den nya S/MP-ledningen ökar antalet övergripande mål år efter år. Från 
moderaterna föreslår vi mer än en halvering av antalet mål – 6 stycken istället för de styrande partiernas 16 mål. 

 
 
Övergripande mål för Umeås utveckling (yttre kvalitet)  
 

1. Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 
medborgare år 2050. 

2. Umeå kommuns skolor ska placera sig bland de tio bästa kommunerna i landet beträffande 
kunskapsresultat. 

3. Umeå kommun ska placera sig bland de tio bästa kommunerna beträffande vårt företagsklimat, som 
mäts dels via Svenskt Näringslivs kommunranking, dels via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Öppna jämförelser – Företagsklimat. 

4. Umeå kommun ska möjliggöra ett ökat bostadsbyggande till 2000 bostäder/år under de kommande åren.   
 

 
Personalpolitiska mål 
(inre kvalitet): 

5. Sjukfrånvaron skall vara lägre än genomsnittet för jämförbara kommuner för motsvarande 
personalkategorier samt minska i relation till föregående år. 
 
 

Finansiella mål (som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning) 
6. År 2020 ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till 

lägst 1 procent 
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NYA UPPDRAG 
 
Fler jobb och bättre företagsklimat 
 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för att skapa bättre planberedskap för handels- och 
företagsetableringar i attraktiva lägen. Företag ska kunna välja mellan flera olika markområden planlagda för 
handel när de vill etablera sig i Umeå. Ett område som exempelvis snarast bör öppnas för handel är området 
väster om Ersboda/Green-zone. 
 
2. Erbjud avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns 
räkning. Införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett 
försök.  
 
3. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana 
kommunal verksamhet för upphandling.    
 
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en lista/funktion där företag får möjlighet att rapportera in 
kommunal verksamhet, som upplevs som osund konkurens. Snabb respons skall ske på hur kommunen 
behandlar synpunkterna. 
 
5. Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens från kommunens verksamheter, såväl kommunala bolag som 
förvaltningen, och återkom i förekommande fall med förslag på hur sådant kan upphöra. 
 
6. Uppdra till kommunstyrelsen att lämna in en ansökan till regeringen, samt intresseanmälan till Casino 
Cosmopol AB, som möjliggör att nästa statliga kasino skall kunna etableras i Umeå kommun. 
 
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för i de fall kommunen inte klarar att hålla de garantier 
och servicenivåer som utlovats skall kompensation ges till kommunmedborgarna eller aktuellt företag, 
däribland beträffande området bygglov. 
 

Byggande 
8. AB Bostadens dominerande andel av hyresrättsbeståndet i Umeå kommun reduceras genom successiv 
försäljning från dagens ca 60 % till ca 40 % för att skapa ekonomiskt utrymme för dels ökade underhållsinsatser 
av befintligt bestånd, dels nyproduktion av hyresrätter. Det gör det dessutom möjligt för fler förvaltande aktörer 
att förvalta och producera hyresrätter i Umeå. 
 
9. AB Bostaden skall i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala 
stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, 
Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl. 
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9. Öppna upp fler områden för byggnation av bostäder, däribland Ön. 
 
10. Kommunen ska skapa förutsättningar för fler trygghetsboenden som ett komplement till den äldreomsorg 
som finns i dag, därför får kommunstyrelsen i uppdrag att aktivt informera byggherrar om vad det innebär och 
vilka förutsättningar kommunen kan erbjuda. 
 

En bättre skola och förskola 
 
11. Alla kommunala skolor ska ombildas till intraprenader. Det ger möjlighet att driva verksamheten med en 
ekonomisk självständighet och egen profil. Ett ökat inflytande för skolledning och lärare, minskad politisk 
detaljstyrning och större möjligheter att kunna profilera sin egen skola. 
 
12. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola, i linje med exempelvis Nacka kommun. 
 
13. Inför ett skolpengsystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige. 
 
14. Aktivt arbeta för att så många kommunala skolor som möjligt i Umeå inför betyg i åk 4  
 
15. Avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt införande av lärarassistenter. 
 

 
Tryggt att leva, bo och åldras i hela Umeå 
 
16. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem 
(LOV) inom särskilt boende och inom handikappomsorg. 
 
17. Utveckla samarbetet med andra aktörer inom kommunens särskilda boenden, ex. med VIVA, för att frigöra 
arbetsuppgifter från ordinarie personal samtidigt som det ger mer tid till brukarna som personalen är till för. 
 
18. Öka samarbetet mellan landsting och kommun när det gäller psykisk ohälsa för barn och ungdomar. 
 
19. Utveckla frivilligorganisationernas roll i samarbetet med kommunen. Årliga dialogträffar skall införas. 
 
20. Upphandla all personlig assistans i Umeå kommun 
 
21. För att ge äldre möjligheter till en innehållsrik fritid och samvaro med andra människor bör samarbetet 
mellan civilsamhälle och kommun utvecklas. Föreningar, kyrkor och trossamfund kan vara med i arbetet att 
skapa fler träffpunkter där exempelvis äldre som bor hemma kunna träffas för att äta tillsammans, få hälsoråd 
och delta i andra aktiviteter. 
 
22. Daglig verksamhet ska upphandlas enligt LOV för att garantera ett större utbud och mångfald av 
arbetsplatser för personer som har insatsen.  
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23. Umeå kommuns kostnader för medicinskt färdigbehandlade på sjukhuset ska nogsamt följas och 
möjligheten till att i samverkan med landstinget etablera en mellanvårdsavdelning ska utredas. 
 
24. Endast akut bistånd skall ges till utsatta EU-medborgare 
 
 

Kultur och fritid 
25. Riv upp beslutet angående den gamla stugbebyggelsen kring Nydalasjön. 
 
26. Umeå kommun ska inte tillhandahålla kommunala graffittiväggar. Nuvarande på I20-området ska upphöra 
att fungera som sådan, och kulturnämnden ska avveckla eventuellt engagemang i detta. 
 
27. Kvinnohistoriskt Museum i Väven ska avvecklas, och det som är av bevarandevärde kan flyttas till 
Västerbottens Museum i likhet med den flytt som beslutades med Regementsmuseet från Umestan.  
 
28. Stötta föreningar som önskar driva egna anläggningar, detta kan ske genom att värdesäkra 
investeringsbidraget. 
 
 

Personalpolitik 
29. Uppdra till förvaltningen att som nytt riktmärke för kommunens interna verksamhet, halvera den tid som går 
åt till enbart interna möten. 
 
30. Ge alla anställda möjlighet att träna på arbetstid. Dvs ett återinförande av friskvårdstimme.  
 
 

Övrigt 
31. Inför kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, exempelvis Rådhustorget, Vasaplan 
och Renmarkstorget. 
 
32. Inför i den lokala ordningsstadgan krav på polistillstånd för pengainsamling på offentlig plats, vilket vissa 
städer redan har gjort. Om man inte har tillstånd är det därmed olagligt. 
 
32. Inför lokalt förbud mot tiggeri på vissa särskilda platser, exempelvis utanför gallerior. 
 
33. Försälj på öppet anbud merparten av de kommunala lokaler som kommunen inte längre har någon 
verksamhet i. Ett riktmärke bör vara att reducera kommunens kostnader för ”tomma lokaler” från dagens 26 
mkr per år till 6 mkr. 
 
34. Reducera kommunens lokalkostnader – gäller generellt alla nämnder- genom att effektivisera/förtäta/sälja 
fastigheter, i syfte att undvika nybyggnation, undvika planerad extern förhyrning, samt ett krav på 
återrapportering av dessa aktiviteter som visar reduktion av kostnader. 
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35. Förläng möjligheten till serveringstillstånd för restauranger och nattklubbar till kl. 03.00. 
 
36. Inför ett system med reklamfinansierade hyrcyklar i staden placerade utefter kollektivtrafikstråken, i likhet 
med städer som Göteborg och Stockholm. 
 
37. Se över kommunens G/C-strategi och i detta prioritera bl.a. ordningsställandet av en gc-väg mellan Umeå 
Energicentrum-Böle. 
 
38. Avbryt försöket med s.k. sociala upphandlingar, då det innebär en årlig merkostnad på 1,2 mkr. 
 
39. Sälja samtliga lägenheter som ägs av Umeå kommun i Hemavan, inklusive de som ägs av Umeås 
kommunala bolag. 
 
40. Öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. 
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YRKANDE 
 
Att fastställa skattesatsen år 2018 till 22,65 
 

Att fastställa mål på fullmäktigenivå 
 

Att fastställa Moderaternas förslag till nettokostnadsbudget 2018 för respektive 
styrelse eller nämnd 
 

Att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om 
omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster 
 

Att godkänna att kommunstyrelsens arbetsutskott får göra tekniska förändringar av budgetramar 
under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är 
kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget 
 

Att för löneökningar 2018 avsätta 3,04 % vilka fördelas per nämnd och kan komma att justeras beroende på 
resultat i löneöversynen. 
 

Att fastställa investeringsbudget för 2018 och investeringsplan för 2019-2021. 
 

Att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget  får göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar 
för att anpassa till förändrade förutsättningar. 
 

Att i övrigt fastställa Moderaternas förslag till direktiv för nettobudget 2018 
och investeringsbudget. 
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Moderaternas budget år 2018 (mnkr) 
 
 

 

 

Nämnder Ram 2017 Ram 2018 (M) Förändr jfr 
2017 

M jmf 
S/MP 

Överförmyndarnämnden -9,8 -10,2 -0,4 0 
Kommunstyrelsen -425,3 -376,6 +38,7 +15 
Kommunfullmäktige -3,5 -3,5 0 0 
Tekniska nämnden -1098,6 -1116,4 -17,8 +20 
Byggnadsnämnden -37,5 -38,4 -0,9 0 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -12,3 -12,7 -0,4 0 
Äldrenämnden -947,7 -985,9 -53,4 0 
Individ- och familjenämnden -1128,3 -1198,2 -38,2 0 
Fritidsnämnden -128,7 -130,8 -2,1 0 
Kulturnämnden -112,2 -97,2 +15 +15 
För- och grundskolenämnden -1740,0 -1820,1 -80,1 0 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -435,6 -448,7 -13,6 0 
Gemensam IT-nämnd (Umeå, Ske-å, Vän) 0 0 0 0 
Umeåregionens gem. nämnd, adm.syst 0 0 0 0 
     
Kraftverksamhet (intäkter) 44,0 44,0 - 0 

     

Kommungem. kostnader (eg under KS ) -510,8 -554,2 -43,4 0 

      

Skattesänkning, 20 öre år 2018   
  -55,4 

     
      

 
  

 
   

         

Resultat S/MP-budgeten      69,3 
    Resultat Moderaternas budget      63,9 



















 

 

Arbetarpartiets 

Alternativbudget 
för Umeå kommun 2018



Om Alternativbudgeten 
 
Redan i början av 1990-talet myntade vi begreppet ”Alternativbudgeten”. Sedan dess har 

andra försökt kopiera vårt uttryck – dock utan att göra begreppet rättvisa.  

Idag är behovet av en alternativbudget större än någonsin. Detta då skillnaden mellan 

riksdagspartierna stadigt minskar. I riksdagen såväl som i Umeå kommun. 

 

 

Del 1: Alternativbudgetens fyra huvudsyften 
 

I. Det första handlar om att öka personaltätheten. Budgetåret 2018 innebär en verklig chans 

att satsa på de kommunanställda arbetarna – varav en överväldigande majoritet utgörs av 

kvinnor. Införandet av heltidsmodellen inom äldre- samt individ- och familjeomsorgen har 

ökat tjänstgöringsgraden. Detta eftersom så många nu arbetar på heltid istället för på deltid. 

Därmed uppstår en valsituation. Antingen tillskjuts pengar med ökad personaltäthet som följd 

- eller så blir det personaluppsägningar. Även inom hemtjänst, lokalvård och måltidsservice 

krävs tillskott av pengar för att kommunens personal ska kunna behållas. I vår 

Alternativbudget tillskjuter vi dessa pengar.   

Bemanningen inom bland annat äldreomsorgen har sjunkit, med hela en tredjedel per brukare, 

på kommunens särskilda boenden sedan mitten av 90-talet. Då gick det 0,9 årsarbetare per 

brukare/boende. Idag återstår endast 0,6! Innebörden är att sjukfrånvaron har ökat liksom 

svårigheten att rekrytera lämplig personal. Genom införandet av heltidsmodellen, och för att 

förbättra inomhusmiljöerna, finns nu en chans att åstadkomma ett trendbrott i form av ökad 

personaltäthet inom dessa, av arbetarkvinnor dominerade, yrken. För Arbetarpartiet är det en 

självklarhet att ta chansen att åstadkomma ett trendbrott i form av ökad personaltäthet inom 

bland annat äldre-, individ- och familjeomsorg samt hemtjänst, måltidsservice och lokalvård. 

Våra direkta satsningar på fler anställda uppgår till 114,9 miljoner kr.  

Till detta kommer indirekta personalsatsningar i form av en bilpool inom hemtjänsten och 

förbättrad arbetsmiljö för brandkårens personal. Dessa satsningar uppgår sammanlagt till 6 

miljoner. Vi föreslår även att omvandla 500 vikariat till fasta tjänster – för ökad 

anställningstrygghet.  

 

Görs inte dessa satsningar på personalen inom omsorgerna och hemtjänsten nu är risken 

överhängande att dessa kommer att tvingas lämna Umeå kommun av ekonomiska skäl. Sedan 

är chansen att åstadkomma ett trendbrott, i form av ökad personaltäthet, baserad på både 

erfarna och välutbildade anställda med största sannolikhet förbi. Det finns en hel del av ”nu 

eller aldrig” över situationen. Det är mot denna bakgrund som vi inte gjort en lika stor 

satsning som vi hade velat för att uppnå målet på 15 barn per grupp inom förskolan.   

 

II. Det andra huvudsyftet syftar till ökat personal- och medborgarinflytande. Den 

upprörande bristen på information och demokratisk debatt inför beslutet om att sälja ut 1 601 

av AB Bostadens lägenheter. Arbetarpartiet säger Nej till utförsäljningen och kommer att 

samarbeta med andra, både utanför och inne i kommunfullmäktige, för att stoppa affären. 

Hemlighetsmakeriet i samband med nämnda utförsäljning utgör bara ett exempel på vad som 

innebär en växande maktkoncentration å ena sidan, och ett minskat personal- och 

medborgarinflytande å den andra. Fler exempel finns. 

Det var inte var länge sedan som protesterna var skarpa och omfattande mot införandet av den 

nya heltidsmodellen inom äldre- samt individ- och familjeomsorgerna. Utan att gå in på 

detaljer var personalen kritisk mot delar av utformningen av nya heltidsmodellen. Men 



kritiken var också hård mot bristen på information, dialog och personalinflytande. I början var 

budet att arbetstagarna skulle acceptera den nya modellen, med endast en veckas betänketid, 

eller ta risken att bli uppsagd p g a arbetsbrist. Bristen på inflytande för personalen samband 

med införandet av den nya heltidsmodellen har varit direkt upprörande.  

Ett annat exempel handlar om bristande medborgarinflytande i samband med 

stadsomvandlingen och dess konsekvenser för stadsmiljön, kvaliteten på luften och på 

vattnen. Året 2011 antogs stadsplaner som berörde centrala Umeå. Tidigare hade de styrande 

slagit vakt om stadskärnans historia. Gamla hus som revs ersattes med nära nog identiska hus 

eller med byggnader i samma stil. Men efter de två nya övergripande planerna blev det fritt 

fram för byggkapitalet – hur höga, stora eller avvikande byggnaderna än var. Det var under 

denna mandatperiod (2010-2014) som Kulturväven och Navet-badet blev till. Umeå regerades 

då av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Umeå har blivit en vilda västern stad utan rim 

och reson även när det gäller var nya bostadsområden ska förläggas. Effekten har inte bara 

inneburit en förfulning. De olika detaljplaner, som följde på antagandet av de övergripande 

stadsplanerna, har innebar en ökning av de redan alltför höga utsläppen av kvävedioxid. 

Antalet människor som drabbas av astma och allergier, hjärt- och kärlsjukdomar samt även 

olika former av demens ökar. Då kritik riktades mot utvecklingen i centrala Umeå togs rätten 

bort (!) att diskutera och besluta i kommunfullmäktige om de olika detaljplaner som krävs för 

varje enskilt projekt! Dessa ärenden avgörs nu av Byggnadsnämndens snäva krets. Alla 

drabbas vi av trenden till maktkoncentration: kommunens anställda, hyresgästerna, 

umeborna i egenskap av medborgare samt folkvalda som går på tvärs mot makthavarna. 

 

III. Kommunfullmäktige måste ta kontrollen över de kommunala bolagen. De 

förtroendevalda politikerna i Umeå kommunfullmäktige, den kommunala motsvarigheten till 

riksdagen, måste ta kontrollen av de kommunala bolagen. Detta anser vi ska vara regeln. De 

enda helägda verksamheter som vi (på sikt) anser bör kvarstå i bolagsform är Bostaden, Umeå 

Energi, UMEVA/Vakin samt Dåva Deponi. Dessa måste, vilket utförsäljningen av Bostadens 

lägenheter visar, styras upp långt hårdare genom nya ägardirektiv som omöjliggör det 

hemlighetsmakeri som präglade affären med Heimstaden. 

  

I övrigt vill vi stegvis avveckla de helägda bolagen. Detta genom att omvandla bolagen till 

förvaltningar, genomföra sammanslagningar eller nedläggningar. Det första steget skulle bli 

att lägga ned Inab – en stat i bolagsstaten. Det räcker med UKF som holdingbolag. Låt oss 

visa hur vi vill avveckla ”Inab-sfären”. Om något till äventyrs skulle återstå efter våra förslag 

nedan, slås dessa verksamheter samman med liknande verksamheter. Den personal som ej 

passar på att gå i pension överförs till andra verksamheter. Med Inab-sfären borta minskas 

kostnaderna och ökas insynen. 

 

- Umeå C Utveckling AB: slås samman med annan liknande verksamhet i förvaltnings- eller 

bolagsform,   

- Navet: på samma sätt som många andra badhus bör detta drivas i förvaltningsform under 

Fritidsnämnden, 

- Umeå Hamn AB: överförs till UKF, 

- Umeå Vagnverkstad: överförs till UKF, 

- Dåva Terminal AB: slås ihop med Dåva Deponi. 

  

Till sist: vi vill även utreda möjligheterna att slå samman och rationalisera delägda 

kommunala bolag. Det finns en hel undervegetation av både hel- och delägda kommunala 

bolag. De har med åren förökad sig som kaniner. (Här har utvecklingen varit den rakt motsatta 

i jämförelse med tankegångarna bakom sammanslagningen av tolv förvaltningar till den 



kommungemensamma storförvaltningen). Till dessa hör fyra olika inkubatorer och 

”Nyföretagarcentrum”. Arbetarpartiet har uppfattningen att det här finns vinster att göra. Dels 

i form av rationaliseringar genom sammanslagningar och nedläggningar. Dels i form av en 

ökad insyn som nästan helt saknas idag.  

En förändring enligt dessa riktlinjer (där detaljerna kan diskuteras) skulle både gynna 

kommunens ekonomi men även öka demokratin. 

 

IV. Snabb omorganisation och personalremiss motverkar oro och uppsägningar 

Arbetarpartiet var motståndare till bildandet av den kommungemensamma storförvaltningen 

(KGSF). Vi trodde aldrig på att ett stort antal politiska nämnder skulle kunna fungera som 

”beställare” och en storförvaltning bestående av tolv tidigare (mindre) förvaltningar som 

”utförare”. Men vi vet att det finns många anställda inom kommunen som, när beslutet väl var 

fattat, lojalt och med stor energi arbetat för att få KGSF att fungera. För dessa måste beslutet 

att skrota KGSF – när ”inkörningsproblemen” till stor del övervunnits – kännas som att få en 

skopa kallt vatten hälld över sig. Umeå kommun befinner sig idag i den sämsta av världar när 

det gäller förvaltningar kontra nämnder. Det enda den direkt berörda personalen vet är att de 

ska bort från den nuvarande kommungemensamma förvaltningsformen. Däremot vet inte 

personalen vad som händer nu. Detta brukar vara ett utmärkt recept för att skapa oro inför 

framtiden. Och det vore inte konstigt om de som arbetat aktivt med att få KGSF att fungera 

tappade sugen och sade upp sig.  

 

Det finns endast ett sätt att motverka oro bland personalen och motverka risken för 

uppsägningar. Detta består i att snabbt utarbeta ett förslag till ny organisation och låta denna 

gå ut på en personalremiss. Vi har länge betonat vikten av ett kraftigt ökat personalinflytande. 

Här finns ett akut behov. Därför presenterar Arbetarpartiet här ett förslag till en ny 

organisation för förvaltningar och politiska nämnder. Även detta förslag är naturligtvis tänkt 

att gå ut på personalremiss. Blir responsen negativ drar vi givetvis tillbaka vårt förslag. Vi 

hade tänkt oss följande lösning: 

 

Följande förvaltningar bildas: 

1. Skol- och kulturförvaltningen: inkluderar för-, grund- och gymnasieskola samt komvux 

och SFI. Till detta lägger vi även kulturarbetarna. Tillsammans bildar dessa en förvaltning. 

Politiskt slås följande nämnder samman: FGN, GVN och KN. En sådan nämnd kan givetvis 

ha olika utskott - precis som dagens KS har.  

Namn: Utbildnings- och kulturnämnden 

2. De verksamheter som ligger närmast IFN samt ÄN görs till en förvaltning 

Politiskt slås IFN samman med ÄN. Även denna nämnd kan ha olika utskott. 

Namn: Socialnämnden 

3. De verksamheter som idag ligger under TN, BN, MHN samt FN gör till en förvaltning. 

Det bör prövas om inte även UPAB skulle kunna passa in här. 

Politiskt slås dessa fyra nämnda nämnder samman. Möjlighet till olika utskott även här.  

Namn: Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Kommentar: Vi anser att antalet nämnder och förvaltningar ska vara lika många. För att 

nämnderna inte ska bli för stora, och antalet politiker inte ska bli för få, bör de nya nämnderna 

ha utskott under sig, på samma sätt som KS. 

När det gäller KS och ÖFN föreslår vi ingen förändring. 

 

V. Satsning på grön industriell produktion. När det gäller skrytprojekt som 

kulturhuvudstadsåret, Kulturväven, det överdimensionerade äventyrsbadet m.m. kan 



kommunledningen mobilisera en rent häpnadsväckande energi. Men när det kommer till det 

som utgör framtiden för Umeå kommun – grön industriell produktion – saknas både energi 

och framförhållning. Det finns inget försvar till att Umeå kommun inte kunde få fram ett 

tillräckligt stort markområde, tillräckligt snabbt, för att företaget Northvolt skulle vara 

intresserade av att etablera sin planerade batterifabrik i Umeå. Och om ett lämpligt 

markområde saknades så hade det varit kommunledningens plikt att arbeta, dag och natt, för 

att skaffa fram ett sådant! En debatt om hur bristen på tomtmark skulle åtgärdas borde ha 

blivit en offentlig frågeställning för alla medborgare i Umeå, inklusive de folkvalda i 

kommunfullmäktige. Istället gick allt i stöpet – i hemlighet. 

Umeås framgångssaga har berott på offentliga satsningar symboliserade av regionsjukhuset 

och universiteten. Men dessa skattefinansierade jätteetableringar kommer inte att rädda Umeå 

i framtiden. Framtiden både för Umeå och Sverige är en övergång till grön industriell 

produktion. Här har Umeå goda förutsättningar. Ett exempel handlar om produktion av 

syntetisk diesel baserad på biomassa. De två universiteten har forskningsresurserna, i 

kranskommunerna finns både skogsråvara och ett stort industriellt kunnande. Om intresset 

fanns hos politikerna skulle Umeå kunna bli ett industriellt centrum för en framtida grön 

produktion.  

Sett i detta perspektiv hade batterifabriken passat som hand i handske. Efterfrågan på batterier 

till elfordon väntas nämligen öka kraftigt de kommande åren. Det som gått förlorat är alltså 

inte ”bara” en fabrik med mellan 2 500-3 000 industrijobb. Det är också ett tänkbart centrum 

för framtidens gröna industri – eventuellt i samarbete med tekniska högskolan i Luleå. Till 

detta ska läggas att varje industrijobb beräknas ge upphov till ca tre jobb i andra branscher.  

Att Umeå inte kunde vara med och konkurrera om vad kunde ha lagt grunden för en helt ny 

epok i kommunens historia är ett av de största lokala misslyckandena någonsin. 

 

Det politikerna i Umeå nu måste arbeta för är att batterifabriken förläggs i Skellefteå där 

förståelsen för industrins betydelse är långt större än i Umeå. Kommunen måste även arbeta 

för att Umeås resurser, när det gäller exempelvis forskning, på olika sätt kan bidra till att 

denna framtidsbransch hamnar i Skellefteå. Umeå har fått mycket av staten. Vi tänker på 

regionsjukhuset NUS, universitetet och skogshögskolan. Det är dags för denna kommun att 

betala tillbaka. Detta kräver dock en attitydförändring hos makthavarna när det gäller synen 

på industrin. Men också när det gäller de framtida möjligheterna för en grön industriell 

produktion. 

 

Jan Hägglund         Patrik Brännberg          Tomas Westerström          Olof Kristmansson 

 

 

Arbetarpartiet 
Det röda partiet – för de gröna industrijobben 

 



Del 2: Arbetarpartiets Alternativbudget i siffror 
 

Vår driftsbudget – i jämförelse med andra partier 
 

       Utgångsläge 
Utrymme 2018 + index  

o. tillväxt / demografi 

AP 
Jmf 

utgångsläge 

S+MP 
Jmf 

utgångsläge 

V 
Jmf 

utgångsläge 

Överförmyndarnämnden -10,9 0,7 0,7 0,7 

Kommunstyrelsen -441,8 94,8 50,3 92,5 

Kommunfullmäktige -3,5 0,0 0,0 0,0 

Tekniska nämnden -1 152,1 -15,5 15,7 44,0 

Byggnadsnämnden -38,6 0,0 0,2 0,7 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -12,7 0,0 0,0 -0,7 

Äldrenämnden -982,1 -62,9 -3,8 -46,3 

Individ- och familjenämnden -1 204,2 -27,5 6,0 -2,0 

Fritidsnämnden -131,5 0,0 0,7 0,6 

Kulturnämnden -115,7 1,0 1,3 1,3 

För- och grundskolenämnden  -1 829,2 -8,0 9,1 -57,0 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -456,1 -10,0 7,4 0,0 

Övergripande besparingar, omfördelningar och inkomstökningar 127,7   

Avskrivningar -437,0 0,0 0,0 0,0 

Netto pensioner och sociala avgifter -117,2 0,0 0,0 0,0 

Resultatkrav -69,2 -12,4 -0,1 0,0 

Verksamheternas nettokostnader -7 002,0 87,9 87,7 33,8 
 

Skatter 6 299,5 0,0 0,0 55,4 

Generella bidrag och avgifter 646,6 0,0 0,0 0,0 

Finansnetto -32,0 0,0 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav -87,9 0,0 -0,2 1,3 

 

Arbetarpartiets satsningar på olika verksamheter 
jämfört med utgångsläget (utrymme 2018 + index o. tillväxt / demografi) 

 

Nämnd  
Kommunstyrelsen  
Försök gratis busstrafik (uppskjutet till 2019) 0,0 milj 
Fastanställ 500 tillfälligt anställda 0,0 milj 
Tekniska nämnden  
Måltidsservice, behovstäckning tillkommande elever / brukare samt ökade mattransporter 3,5 milj 
Städ, behovstäckning tillkommande städuppdrag 9,0 milj 
Ökade behov brandkåren 1,0 milj 
Förbättrad snöröjning 2,0 milj 
Äldrenämnden  
Äldreomsorg: Kostnad ökad personaltäthet pga heltidsinförande 30,0 milj 
Hemtjänst: Ökade resurser för att undvika personalneddragningar  20,0 milj 
Bilpool inom hemtjänsten 5,0 milj 
Ökad nattbemanning särskilda boenden 5,0 milj 
Full täckning löneökningar 2,9 milj 
Individ- och familjenämnden  
LSS-boenden: Beslut tagna före 2015 verkställs 22,2 milj 
Undvik varsel av personal: Full täckning lönesatsningar 4,3 milj 



Satsning mot hedersvåld via kvinnojour 1,0 milj 
För- och grundskolenämnden  
Tillskott modersmålsundervisning 3,0 milj 
Förskola: Färre barn per anställd, steg 1 på väg mot 15 barn/grupp 5,0 milj 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Integration nyanlända: volymökning, SFI, komvux samt yrkesutbildning  10,0 milj 
Effektiviseringskrav 87,9 milj 
Ökat resultat för god ekonomisk hushållning 12,4 milj 
Summa satsningar och prioriteringar  224,2 milj 
 

Finansiering via besparingar, omfördelningar och inkomstökningar – 
jämfört med utgångsläget (utrymme 2018 + index o. tillväxt / demografi) 

 

Övergripande besparingar, omfördelningar och inkomstökningar  

Åtgärd Summa 

Omförhandla avtal med Balticgruppen 27,5 milj 

varav Väven AB 25,0 milj 

varav Motorikens Hus 2,5 milj 

Politiska overheadkostnader 45,0 milj 

 Kurser, konferenser och representation halveras  

 Partistöd och politiska sekreterare minimeras  

 Ersättningar till kommunalråd samt hel- och deltidsarvoderade sänks kraftigt  

 Ersättning för förlorad arbetsinkomst bibehålls – mötesarvoden avskaffas  

Halverat resande utanför länet för förtroendevalda 1,2 milj 

Minskade sjukskrivningskostnader 20,0 milj 

 Ökad personaltäthet  

 Kraftigt ökat personalinflytande  

Effektivare administration 12,0 milj 

 Ny förvaltningsorganisation  

 Minskad byråkrati  

 Halvera antalet centrala schemastödjare  

Avbolagisering: för samordning, transparens och ökad demokrati 22,0 milj 

varav: INAB upplöses, verksamheterna till kommunen och UKF 13,0 milj 

varav: Badhuset läggs under fritidsnämnden (ny verksamhetsform) 3,0 milj 

varav sammanslagning av företagskuvöser 1,0 milj 

varav: UPAB inordnas under tekniska (ny verksamhetsform) 0,0 milj 

varav: Kvinnohistoriska museet samordnas med länsmuseet (ny verksamhetsform) 5,0 milj 
 

Besparingar, omfördelningar och inkomstökningar inom Kommunstyrelsen  

Åtgärd Summa 

Utdelning från UKF till kommunen 52,0 milj 

 Utdelning föreslagen av S+MP 32,0 milj 

 Ytterligare utdelning från UKF i AP-budgeten 20,0 milj 

Byggbonus 10,0 milj 

Umeå lämnar stegvis Region Västerbotten 4,3 milj 

varav halverad medlemsavgift till RV 4,0 milj 

varav avveckling av ”Västerbottensambassaden” 0,3 milj 

KS-poster omdisponeras till verksamheterna 28,5 milj 

varav halverat anslag för oförutsedda behov 5,0 milj 

varav återstående utvecklingsanslag 2016+2017 2,1 milj 

varav återstående utvecklingsanslag 2018 8,4 milj 

varav minskat anslag Norrlandsoperan 5,0 milj 



varav halverat anslag Bildmuseet 2,0 milj 

varav minskat anslag Folkets Hus 1,0 milj 

varav halverat anslag Internationella avdelningen 1,0 milj 

varav halverat anslag Näringslivsservice 4,0 milj 
 

Effektivisering Överförmyndarnämnden 0,7 milj 

Effektivisering Kulturnämnden 1,0 milj 
 

Summa besparingar, omfördelningar och inkomstökningar 224,2 milj 

 

Vår kommentar till investeringsbudgeten 
 

Arbetarpartiet har länge krävt ett moratorium vad gäller investeringar. För år 2018 har 

investeringsbudgeten bantats mycket kraftigt. Vi ser det som en positiv förändring i sak samt 

som en framgång för vår analys av kommunens situation.  

 

Det finns dock en ny investering som vi vill göra. Det är en ytterligare reningsanläggning vid 

Nydalasjön. Detta för att skydda sjöns vatten mot en övergödning som skulle kunna resultera i 

en förödande algblomning. 

Summa: 8 miljoner.  

 

Del 3: Arbetarpartiets utredningsuppdrag 
 

att  ge facknämnderna för skolan, IFO samt ÄN i uppdrag att – tillsammans med 

personalrepresentanter - utreda hur mängden dokumentation ska kunna minskas i syfte att öka 

den arbetande tiden, 

 

att  KS ges i uppdrag att utreda vilka ekonomiska vinster som kan erhållas vid ett mer 

samordnat agerande mellan kommunen och de av kommunen hel- och delägda bolagen bland 

annat genom mer ”aktivt styrande” ägardirektiv från kommunfullmäktige, genom en 

sammanslagning av olika bolag samt genom omvandling av viss bolagiserad verksamhet till 

förvaltningsform – exempelvis det nya äventyrsbadet Navet, 

 

att  KS ges i uppdrag att förhindra exploatering av Hamrinsberget och det stora 

sammanhängande (i stort sett) obebyggda grönområdet nedströms Backens kyrka fram till 

Tvärån, 

 

att  KS utreder vilken modell för avgiftsfri busstrafik som skulle vara mest effektiv i Umeå 

exempelvis med avseende på vissa åldersgrupper, vissa dagar, o s v. Avsikten bör vara att 

kommande generationer ska åka mer kollektivt än tidigare, 

 

att  KS på nytt utreder vilka vinster som kan göras när det gäller utsläpp av kvävedioxid vid 

införandet av samordnade varutransporter, 

 

att  TN utreder hur brandmännens utsatthet för giftiga ämnen från främst brandrök skulle 

kunna minskas samt hur stor kostnaden skulle bli för ett särskilt omklädningsrum med egen 

ventilation, 

 

att  KS får i uppdrag att inventera Umeå kommuns beredskap när det gäller att ha lämpliga 

markområden redo inför eventuella framtida industriella storinvesteringar, 



 

att  KS ges i uppdrag att utreda vilka grundläggande komponenter som bör ingå ett 

industripolitiskt program för Umeå kommun, 

 

att  KS utreda hur museiverksamheten ska kunna samordnas bättre både vad gäller fysisk 

placering och vad gäller ekonomin. Det finns numera bland annat ett länsmuseum, ett 

bildmuseum, ett kvinnohistoriskt museum samt ett gitarrmuseum, 

 

att  låta IFN utreda hur den tidigare så framgångsrika Umemodellen – i kampen mot bland 

annat alkohol och droger - ska kunna återinföras genom knytningen mellan fritidsgårdar och 

fältarbete, 

 

att  låta KS utreda ägarandelarna för Norrlandsoperan och länsmuseet utifrån frågeställningen 

om det inte vore bättre med kommunal ”dominans” i Norrlandsoperan och ”dominans” från 

landstinget när det gäller länsmuseet,  
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Kommunfullmäktige 2017-06-19 
 

BUDGETYRKANDEN  
 
 

NYA UPPDRAG S/MP V M L KD C AP FI SD 

          

1. Att fortsätta arbetet inom ramen för 
Kommissionen för ett socialt hållbart 
Umeå. (KS) 

X         

2. Att ta fram en kommunövergripande 
handlingsplan för att halvera 
barnfattigdomen till år 2020. (KS) 

X         

3. Att ta fram en kommunövergripande 
handlingsplan mot våld under 2017. (KS) 

X         

4. Att ta fram en övergripande 
handlingsplan för den sociala barn och 
ungdomsvården. (KS) 

X         

5. Att ta fram en plan per 
verksamhetsområde för fler kommunala 
praktikplatser. (KS)  

X         

6. Att ta fram en modell för en 
sammanhållen integrationskedja med en 
väg in för kompetensöversyn, utbildning 
och praktik. (KS) 

X         

7. Att ta fram en strategi för ökad 
självförsörjning av livsmedel och energi i 
samverkan med andra aktörer. (KS) 

X         

8. Att ta initiativ till ett regionalt 
kunskapscentra för gröna näringar och 
livsmedelsproduktion. (KS) 

X         

9. Att arbeta för att Umeå blir en naturlig X         
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NYA UPPDRAG S/MP V M L KD C AP FI SD 
 

samarbetspartner för paraidrotten och 
att vi verkar för att komplettera 
idrottsutbildningarna samt 
Idrottshögskolan med paraidrott. (KS) 

10. Att använda jämställdhet som metod i 
det förebyggande arbetet mot våld och 
kriminalitet i samverkan med den ideella 
sektorn. (KS) 

X         

11. Att utöka mängden byggklar mark. (KS) X         

12. Att utveckla investeringskalkylerna så 
att de är ett bättre stöd för planering 
och prioritering. (KS) 

X         

13. Att revidera lokalförsörjningsdirektivet 
och utveckla lokalförsörjningsprocessen 
i syfte att minska såväl investerings- som 
driftskostnader samt optimera 
användningen av kommunens lokaler. 
(KS) 

X         

14. Att ta fram standarder för typlokaler 
med syfte att korta byggtider samt 
minska investerings- som 
driftskostnader. (KS) 

X         

15. Att effektivisera tidsåtgången från 
uppstått lokalbehov till faktiskt 
inflyttning med fokus på LSS-boenden 
samt förskolor och skolor. (KS) 

X         

16. Att se över befintliga paviljonglösningar i 
syfte att minska driftskostnaderna. (KS) 

X         

17. Att AB Bostaden är kommunen 
behjälplig med verksamhetslokaler som 
förskolor, boenden med särskild service 
och vård- och omsorgsboenden 

X         
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NYA UPPDRAG S/MP V M L KD C AP FI SD 
 

integrerat i sina fastigheter. (KS) 

18. Att arbeta fram en strategisk 
friluftsplan. (KS) 

X         

19. Att samhällsplaneringen syftar till att 
bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, 
bland annat genom att dra nytta av 
erfarenheterna från kommissionen för 
social hållbarhet. (KS) 

X         

20. Att prioritera det strategiska 
miljöarbetet och stärka 
miljökompetensen. (KS) 

X         

21. Att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt 
Umeå genom att bl a utveckla nätet av 
laddinfrastruktur. (KS) 

X         

22. Att inom ramen för cirkulär ekonomi 
utarbeta ett system för återanvändning 
av inventarier samt minska användandet 
av plaster i syfte att minska såväl 
kostnader som klimat-och 
miljöpåverkan. (KS) 

X         

23. Att fortsätta arbetet för att minska 
sjukskrivningarna. 

X         

24. Att fortsätta utveckla och effektivisera 
investeringsprocessen (KS) 

X         

25. Att påbörja arbetet med att genomföra 
jämställdhetsanalyser på alla budgetens 
delar med målet om att hela 
kommunens budget har en 
jämställdhetsanalys 2019. (KS) 

X         

26. Att uppdra åt stadsledningskontoret att 
ta fram en modell för hur kommunens 
budgetprocess och budget ska 

 X        
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genomsyras av gender budgeting 
(jämställd budgetering) (KS) 

27. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag 
att ta fram en övergripande HBTQ-policy 
som sedan ska vara vägledande för 
nämnders/styrelsers arbete med mål, 
uppdrag och resultatmått. (KS) 

 X        

28. Att ge stadsdirektören i uppdrag att 
utifrån kommunens samlade kompetens 
ta fram en plan för att säkerställa att alla 
högt ställda krav i upphandlingar 
efterlevs. (KS) 

 X        

29. Att i alla större detaljplaner som 
kommunen tar fram på egen mark 
säkerställa att det finns avsatt mark för 
framtida behov av offentlig verksamhet. 
(KS) 

 X        

30. Att nya övergripande klimatmål tas fram 
som ska genomsyra alla nämnder och 
styrelsers verksamhet. (KS) 

 X        

31. Att påbörja arbetet med att upprätta en 
vänort i Palestina. (KS) 

 X        

32. Att utvärdera och redovisa kommunens 
anlitande av bemanningsföretag. 

 X        

33. Att ta fram en modell för hur 
investeringar ska prioriteras mot 
varandra, med viktning utifrån 
medborgarnytta och långsiktig 
kommunnytta. (KS) 

 X        

34. Att utreda möjligheten att ge ut en grön 
obligation för att finansiera kommande 
investeringar, i syfte att säkerställa att 

 X        
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tillräckligt med investeringsmedel finns 
för att klara ett bostadsbyggande på 
minst 200 lägenheter per år inom 
Bostaden. (KS) 

35. Att utreda införandet av 
kollektivkontrakt inom Bostaden. 

 X        

36. Att utreda möjligheterna att skapa ett 
kommunalt byggföretag för att öka 
byggandet av bostäder (och minska 
bostadsbristen). (KS) 

 X        

37. Att utreda möjligheten att skapa en 
gemensam bostadskö för de 
allmännyttiga bostadsföretagen i 
Umeåregionen, där möjligheten för 
privata hyresvärder att ansluta sig finns 
med. (KS) 

 X        

38. Att kommunen verkar för att 
pendeltåget mellan Vännäs och Umeå 
förlängs till Holmsund. (KS) 

 X        

39. Att ge stadsdirektören i uppdrag att öka 
andelen byggklar mark. (KS) 

 X        

40. Att verka för att hela kommunen ställer 
om till klimatsmart kost och ökar 
mängden frukt och grönt i maten. (KS) 

 X        

41. Att stadsdirektören ges i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för ett kommunalt 
barnombud i syfte att ett barnperspektiv 
ska ha en central roll i all övergripande 
strategisk planering. (KS) 

 X        

42. Att ta fram en tidplan, effekter och 
kostnadseffektiviseringar för slopad 
karensdag för skola – funktionshinder – 

 X        
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äldreomsorg. (KS) 

43. Att uppdra till AB Bostaden att planera 
för byggande av kollektivhus. (KS) 

 X        

44. Att ge stadsdirektören i uppdrag att 
utarbeta ett förslag till portalparagraf 
för hela kommunkoncernens 
ägardirektiv som ska gälla för alla bolag 
utifrån principerna; social, etisk, 
ekologisk hållbarhet, tydliga miljö- och 
klimatmål, vita jobb-modellen, 
kommunens jämställdhetsmål, 
tillgänglighet ska ha en särställning, 
meddelarfrihet för såväl anställda som 
politiker, boendeinflytande och 
demokratiutveckling främjas, öppenhet 
och transparens gentemot allmänhet 
och media, utveckla medborgardialog 
för utvecklingsfrågor och inre kvalitet, 
sociala hänsyn ska prägla all 
upphandling, samt att bolagen är en 
viktig resurs för kommunens skolor och 
ska bidra med arbetsrehabilitering och 
praktikplatser. (KS) 

 X        

45. Att ge stadsdirektören i uppdrag att 
tillsammans med UKF och AB Bostaden 
ta fram ett förslag på hur en 
inomhuslekplats kan utformas på taket 
ovanpå gamla biblioteket, dvs en icke-
kommersiell plats vid Vasaplan. (KS) 

 X        

46. Att ge stadsdirektören i uppdrag att i 
samråd med Miljö- och 
Hälsoskyddsnämnden peka ut ett valfritt 

 X        
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investeringsprojekt där klimatkalkyl 
används och därefter utvärderas. (KS) 

47. Att ta fram ett förslag till lösning för att 
flytta skjutbanan på I20 i syfte att 
underlätta bostadsbyggande. (MEX) 

 X        

48. Att genomföra ett projekt med 
markfördelning för flerbostadshus, där 
kommande hyresnivåer väger tungt för 
vilket företag som får bebygga marken. 
(MEX) 

 X        

49. Att prioritera att ta fram nya fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner som 
kan ge störst mängd nya bostäder och 
som skapar störst förutsättningar för fler 
arbetsplatser. (MEX) 

 X        

50. Att ta fram en handlingsplan 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. 
Handlingsplanen ska vara kopplad till en 
specifik tidplan och plan för finansering. 
(FGN) 

 X        

51. Att utreda behovet av barnomsorg på 
obekväm arbetstid samt möjligheter till 
införande av obekväm arbetstid på 
befintliga förskolor med strategisk 
placering. (FGN) 

 X        

52. Att fasa ut användandet av 
bemanningsföretag till förmån för egna 
vikariepooler. (FGN) 

 X        

53. Att utöka samarbetet mellan skolan och  X        
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den lokala fackföreningsrörelsen i Umeå 
för att öka elevernas kunskap om 
rättigheterna i arbetslivet. (GVN) 

54. Att utveckla en omfattande plan för 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling i samarbete med 
universitetet. Budgeten ska kopplas till 
behovet av nyrekrytering av personal 
samt en förstärkt 
utbildningssatsning.(GVN) 

 X        

55. Att utveckla YH och Viva Komvux för att 
möta framtida behov av relevant och 
bra utbildning för medborgare och 
nyanlända. Få in folk i utbildningar som 
leder till jobb! (GVN) 

 X        

56. Att språkintroduktion prioriteras och är 
likvärdigt representerade på 
gymnasieskolorna. (GVN) 

 X        

57. Att implementera integrationsprojekt 
med fokus på kvinnosyn, jämställdhet, 
hedersrelaterade problem mm. (GVN) 

 X        

58. Att skyndsamt se över 
uppdraget/avtalet med landstinget 
gällande Centrum mot våld, i syfte att 
Centrum mot våld utvecklas sosm 
spetskompetens med ett brett uppdrag 
innefattande alla former av sexuellt 
våld; könsköp mot ersättning, väldtäkter 
och sexuella övergrepp, våld i nära 
relationer, hedersrelaterat våld/extrem 
kontroll samt HBTQ-personers utsatthet. 
(IFN) 

 X        
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59. Att utforma särskilda mål för EKB-
verksamheten i syfte att alla 
minderåriga som kommer hit ska vilja bo 
kvar i Umeå. (IFN) 

 X        

60. Att se över samarbetet med Miljö- och 
Hälsoskyddsnämnden gällande Budget- 
och skuldrådgivningen så att vi kan 
uppnå ökad samverkan riktat mot 
vuxna/familjer med minderåriga barn. 
(IFN) 

 X        

61. Att påbörja implementeringen av 
Gender Budgeting. (ÄN) 

 X        

62. Att påbörja avvecklandet av LOV och 
planera för övertagande av privatiserad 
verksamhet, med målet om en 
hemtjänst i världsklass. (ÄN) 

 X        

63. Att identifiera en eller flera 
hemtjänstgrupper som lämpar sig för 
försök med 6 timmars arbetsdag. (ÄN) 

 X        

64. Att se över möjligheten att anställa fler 
professionella gode män och förvaltare i 
kommunal regi. (ÖFN) 

 X        

65. Att införa en övre gräns för hur många 
godmansuppdrag en lekman bör ha. 
(ÖFN) 

 X        

66. Att se över Budget- och 
skuldrådgivningens lokalisering till en 
mer medborgarvänlig plats. (MHN) 

 X        

67. Att föra statistik över hur kommunen 
prioriterar gång- och cykelvägar jämfört 
med bilvägar. (MHN) 

 X        

68. Att ta fram fler detaljplaner på egen  X        
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mark på områden där vi skyndsamt kan 
komma fram med detaljplaner, samt ta 
fram flexibla detaljplaner som ett sätt 
att möjliggöra ökat bostadsbyggande. 
(BN) 

69. Att lyfta in barns säkerhet som ett 
dokumenterat perspektiv i all planering. 
(TN) 

 X        

70. Att uppdra åt Gator och Parker samt 
Fastighet att arbeta fram ett gemensamt 
direktiv för det antagna beslutet om 
jämställd drift. (TN) 

 X        

71. Att uppdra åt Gator och parker att ta 
fram en långsiktig plan för ett Bilfritt 
centrum och identifiera vilken/vilka 
gator som kan stängas av inom 
centrumfyrkanten till förmån för gång-, 
cykel och kollektivtrafik. (TN) 

 X        

72. Att tillgodose god tillgänglighet för de 
hållbara färdsätten med bl a fler 
bussfiler. (TN) 

 X        

73. Att ta fram en plan för driftsamverkan 
på IT-området i syfte att effektivisera 
och uppnå synergieffekter mellan IT-
enheten, Bostaden AB och Umeå Energi. 
(TN) 

 X        

74. Att ge Måltidsservice i uppdrag att ge 
förslag på hur ej ekologiskt kött kan 
fasas ut till förmån för mer frukt och 
grönt. (TN) 

 X        

75. Att ge färdtjänsten i uppdrag att utreda 
ett gemensamt organ för all 

 X        
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kollektivtrafik, såväl stadstrafik som 
särskild kollektivtrafik och ge förslag på 
synergieffekter. (TN) 

76. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utarbeta riktlinjer för att skapa bättre 
planberedskap för handels- och 
företagsetableringar i attraktiva lägen. 
Företag ska kunna välja mellan flera 
olika markområden planlagda för handel 
när de vill etablera sig i Umeå. Ett 
område som exempelvis snarast bör 
öppnas för handel är området väster om 
Ersboda/Green-zone. 

  X       

77. Erbjud avgiftsfri parkering i de P-
anläggningar och p-platser som UPAB 
ansvarar över för Umeå kommuns 
räkning. Införs på lördagar, under en 
begränsad tid av dagen då huvuddelen 
av affärerna håller öppet, som ett 
försök.  

  X       

78. Inför utmaningsrätt inom kommunal 
verksamhet, vilket innebär att enskilt 
drivna företag kan utmana kommunal 
verksamhet för upphandling.    

  X X      

79. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
upprätta en lista/funktion där företag 
får möjlighet att rapportera in 
kommunal verksamhet, som upplevs 
som osund konkurens. Snabb respons 
skall ske på hur kommunen behandlar 
synpunkterna. 

  X       

80. Utred förekomsten av s.k. osund   X       
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konkurrens från kommunens 
verksamheter, såväl kommunala bolag 
som förvaltningen, och återkom i 
förekommande fall med förslag på hur 
sådant kan upphöra. 

81. Uppdra till kommunstyrelsen att lämna 
in en ansökan till regeringen, samt 
intresseanmälan till Casino Cosmopol 
AB, som möjliggör att nästa statliga 
kasino skall kunna etableras i Umeå 
kommun. 

  X       

82. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utarbeta riktlinjer för i de fall 
kommunen inte klarar att hålla de 
garantier och servicenivåer som utlovats 
skall kompensation ges till 
kommunmedborgarna eller aktuellt 
företag, däribland beträffande området 
bygglov. 

  X       

83. AB Bostadens dominerande andel av 
hyresrättsbeståndet i Umeå kommun 
reduceras genom successiv försäljning 
från dagens ca 60 % till ca 40 % för att 
skapa ekonomiskt utrymme för dels 
ökade underhållsinsatser av befintligt 
bestånd, dels nyproduktion av 
hyresrätter. Det gör det dessutom 
möjligt för fler förvaltande aktörer att 
förvalta och producera hyresrätter i 
Umeå. 

  X       

84. AB Bostaden skall i alla lägen beakta 
möjligheten till nyproduktion och bygga 

  X       
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lägenheter utanför de centrala 
stadsdelarna. Det kan handla om 
kommundelscentra, men även i byar 
med omland som exempelvis Tavelsjö, 
Sörmjöle, Bullmark, Yttersjö, Hissjö m.fl. 

85. Öppna upp fler områden för byggnation 
av bostäder, däribland Ön. 

  X       

86. Kommunen ska skapa förutsättningar 
för fler trygghetsboenden som ett 
komplement till den äldreomsorg som 
finns i dag, därför får kommunstyrelsen i 
uppdrag att aktivt informera byggherrar 
om vad det innebär och vilka 
förutsättningar kommunen kan erbjuda. 

  X X X     

87. Alla kommunala skolor ska ombildas till 
intraprenader. Det ger möjlighet att 
driva verksamheten med en ekonomisk 
självständighet och egen profil. Ett ökat 
inflytande för skolledning och lärare, 
minskad politisk detaljstyrning och 
större möjligheter att kunna profilera sin 
egen skola. 

  X       

88. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av 
skola, i linje med exempelvis Nacka 
kommun. 

  X       

89. Inför ett skolpengsystem i Umeå som 
beslutas av kommunfullmäktige. 

  X       

90. Aktivt arbeta för att så många 
kommunala skolor som möjligt i Umeå 
inför betyg i åk 4. 

  X       

91. Avlasta lärarna från administrativt 
arbete, genom ett successivt införande 

  X       
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av lärarassistenter. 

92. Skapa större fokus på kvalitet och öka 
valfriheten för brukarna genom att 
införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
inom särskilt boende och inom 
handikappomsorg. 

  X       

93. Utveckla samarbetet med andra aktörer 
inom kommunens särskilda boenden, 
ex. med VIVA, för att frigöra 
arbetsuppgifter från ordinarie personal 
samtidigt som det ger mer tid till 
brukarna som personalen är till för. 

  X       

94. Öka samarbetet mellan landsting och 
kommun när det gäller psykisk ohälsa 
för barn och ungdomar. 

  X       

95. Utveckla frivilligorganisationernas roll i 
samarbetet med kommunen. Årliga 
dialogträffar skall införas. 

  X       

96. Upphandla all personlig assistans i Umeå 
kommun. 

  X X      

97. För att ge äldre möjligheter till en 
innehållsrik fritid och samvaro med 
andra människor bör samarbetet mellan 
civilsamhälle och kommun utvecklas. 
Föreningar, kyrkor och trossamfund kan 
vara med i arbetet att skapa fler 
träffpunkter där exempelvis äldre som 
bor hemma kunna träffas för att äta 
tillsammans, få hälsoråd och delta i 
andra aktiviteter. 

  X       

98. Daglig verksamhet ska upphandlas enligt 
LOV för att garantera ett större utbud 

  X       
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och mångfald av arbetsplatser för 
personer som har insatsen.  

99. Umeå kommuns kostnader för 
medicinskt färdigbehandlade på 
sjukhuset ska nogsamt följas och 
möjligheten till att i samverkan med 
landstinget etablera en 
mellanvårdsavdelning ska utredas. 

  X       

100. Endast akut bistånd skall ges till utsatta 
EU-medborgare. 

  X       

101. Riv upp beslutet angående den gamla 
stugbebyggelsen kring Nydalasjön. 

  X X X     

102. Umeå kommun ska inte tillhandahålla 
kommunala graffittiväggar. Nuvarande 
på I20-området ska upphöra att fungera 
som sådan, och kulturnämnden ska 
avveckla eventuellt engagemang i detta. 

  X       

103. Kvinnohistoriskt Museum i Väven ska 
avvecklas, och det som är av 
bevarandevärde kan flyttas till 
Västerbottens Museum i likhet med den 
flytt som beslutades med 
Regementsmuseet från Umestan.  

  X       

104. Stötta föreningar som önskar driva egna 
anläggningar, detta kan ske genom att 
värdesäkra investeringsbidraget. 

  X       

105. Uppdra till förvaltningen att som nytt 
riktmärke för kommunens interna 
verksamhet, halvera den tid som går åt 
till enbart interna möten. 

  X       

106. Ge alla anställda möjlighet att träna på 
arbetstid. Dvs ett återinförande av 

  X       
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friskvårdstimme.  

107. Inför kameraövervakning av särskilt 
brottsutsatta platser i kommunen, 
exempelvis Rådhustorget, Vasaplan och 
Renmarkstorget. 

  X       

108. Inför i den lokala ordningsstadgan krav 
på polistillstånd för pengainsamling på 
offentlig plats, vilket vissa städer redan 
har gjort. Om man inte har tillstånd är 
det därmed olagligt 

  X       

109. Inför lokalt förbud mot tiggeri på vissa 
särskilda platser, exempelvis utanför 
gallerior. 

  X       

110. Försälj på öppet anbud merparten av de 
kommunala lokaler som kommunen inte 
längre har någon verksamhet i. Ett 
riktmärke bör vara att reducera 
kommunens kostnader för ”tomma 
lokaler” från dagens 26 mkr per år till 6 
mkr. 

  X       

111. Reducera kommunens lokalkostnader – 
gäller generellt alla nämnder- genom att 
effektivisera/förtäta/sälja fastigheter, i 
syfte att undvika nybyggnation, undvika 
planerad extern förhyrning, samt ett 
krav på återrapportering av dessa 
aktiviteter som visar reduktion av 
kostnader. 

  X       

112. Förläng möjligheten till 
serveringstillstånd för restauranger och 
nattklubbar till kl. 03.00 

  X       

113. Inför ett system med reklamfinansierade   X       
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hyrcyklar i staden placerade utefter 
kollektivtrafikstråken, i likhet med 
städer som Göteborg och Stockholm. 

114. Se över kommunens G/C-strategi och i 
detta prioritera bl.a. ordningsställandet 
av en gc-väg mellan Umeå 
Energicentrum-Böle. 

  X       

115. Avbryt försöket med s.k. sociala 
upphandlingar, då det innebär en årlig 
merkostnad på 1,2 mkr. 

  X       

116. Sälja samtliga lägenheter som ägs av 
Umeå kommun i Hemavan, inklusive de 
som ägs av Umeås kommunala bolag. 

  X       

117. Öka andelen lokalproducerat i Umeå 
kommuns upphandlingar 

  X       

118. Lägg ut mer verksamhet på entreprenad 
och konkurrensutsättning 

   X      

119. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utarbeta riktlinjer för att skapa bättre 
planberedskap för handels- och 
företagsetableringar i attraktiva lägen. 
Företag ska kunna välja mellan flera 
olika markområden planlagda för handel 
när de vill etablera sig i Umeå. 

   X      

120. Upphandlingar ska göras i mindre 
storlek men fler till antalet än tidigare så 
att även mindre aktörer och företag kan 
delta i dessa. 

   X      

121. AB Bostadens andel av 
hyresrättsbeståndet i Umeå kommun 
reduceras genom successiv försäljning 
för att skapa ekonomiskt utrymme för 

   X      
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nyproduktion av hyresrätter. 

122. Inför aktivt val av skola.    X      

123. Inför F-6-skolor, för bättre samordning 
med skollagen. 

   X      

124. Ett utökat samarbete och utbyte mellan 
gymnasieskolan och universitetet 
angående bl.a. lokaler och ”prova på” 
studier i större utsträckning 

   X      

125. Ett utökat samarbete mellan skolan och 
det lokala näringslivet i Umeå. 

   X      

126. Merkostnadsprincipen ska gälla för 
skolskjutsar. 

   X      

127. Den kommunala förvaltningen ska i 
större utsträckning ordna lärlingsplatser 
åt studerande på yrkesutbildningar. 
Syftet är att underlätta för eleverna att 
efter utbildningen komma ut på 
arbetsmarknaden. 

   X      

128. Inför kvällsöppna och helgöppna 
förskolor. 

   X      

129. Inför nytt mentorssystem i grundskolan.    X      

130. Inför nämndövergripande samarbete för 
El Sistema.  

   X      

131. Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom 
omsorg i hemmet ska gälla utan någon 
begränsning av omfattning. 

   X      

132. Ta fram ett strategi- och åtgärdsprogram 
för att inte något barn ska behöva växa 
upp i hederskultur. 

   X      

133. Starta ett ”Mini-Maria” i Umeå 
tillsammans med Västerbottens läns 
landsting. 

   X      
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134. Uppdra till kommunstyrelsen att lösa 
Norrlandsoperans 
gränsdragningsproblematik och 
ägarförhållanden. 

   X      

135. Inrätta en gästhamn i centrala Umeå.    X      

136. Utred möjligheten att tillsammans med 
näringsliv och föreningar skapa en 
äventyrspark i nuvarande 
Vänortsparken. 

   X      

137. Uppdra till kommunstyrelsen att försälja 
en del av de kommunala lokaler som 
kommunen inte längre bedriver någon 
verksamhet.  

   X      

138. Inför ett system med reklamfinansierade 
hyrcyklar i staden placerade utefter 
kollektivtrafikstråken, i likhet med 
städer som Göteborg och Stockholm 

   X      

139. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utarbeta riktlinjer för kompensation i de 
fall kommunen inte klarar att hålla de 
garantier och servicenivåer som 
utlovats. 

    X     

140. I syfte att kunna fördubbla 
nyproduktionen av bostäder genom AB 
Bostaden ökas försäljningen av deras 
befintliga fastigheter i paritet med detta 
likviditetsbehov. 

    X     

141. Små välfungerade skolor ska finnas kvar. 
Större självbestämmanderätt för 
skolorna och större möjligheter att 
kunna profilera sig. 

    X     

142. Ett utökat samarbete mellan skolan och     X     
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det lokala näringslivet i Umeå. 

143. Stimulera etablering av externa aktörer 
inom förskoleverksamheten 

    X     

144. Föräldrarna ska kunna ansöka om plats i 
förskola upp till ett år innan den ska tas i 
anspråk. 

    X     

145. Familjedaghem får arbeta som 
egenföretagare om de så önskar. 

    X     

146. Kommunen ska aktivt marknadsföra 
barnomsorgspengen. 

    X     

147. Kommunen ska genomföra en 
kommunövergripande satsning i syfte 
att öka tillgången på dagbarnvårdare i 
kommunen.  

    X     

148. Inför en elevhälsogaranti i skolan – 
garanterad kontakt med elevhälsan 
inom 24 timmar. 

    X     

149. Skapa större fokus på kvalitet och öka 
valfriheten för brukarna genom att 
införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
inom vårdboende och inom 
handikappomsorg. 

    X     

150. Utveckla samarbetet med andra aktörer 
inom kommunens särskilda boenden, 
ex. med VIVA, för att frigöra 
arbetsuppgifter från ordinarie personal 
samtidigt som det ger mer tid till 
brukarna som personalen är till för. 
(Vårdnära service)  

    X     

151. Daglig verksamhet ska upphandlas enligt 
LOV för att garantera ett större utbud 
och mångfald av arbetsplatser för 

    X     
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personer som har insatsen. 

152. Bostaden ges i uppdrag att sälja 
Berghems servicehus med syftet att 
skapa trygghetsboende för äldre. 

    X     

153. Systemet med nämnders inteckningar i 
eget kapital upphör 2017 i enlighet med 
avskaffandet av köp- och sälj systemet.  

    X     

154. År 2018 ska resultatet i förhållande till 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning uppgå till lägst 2 procent.  

    X     

155. Avveckla Kvinnohistoriskt museum 
snarast. 

    X     

156. En nollvision mot självmord införs 
oavsett ålder – en kartläggning av 
riskerna för självmord genomförs vilken 
får ligga till grund för en handlingsplan. 

    X     

157. Stöd till familjer vars barn drabbats av 
psykisk ohälsa. 

    X     

158. Möjlighet att erbjuda nattinsatser enligt 
LOV införs 

    X     

159. LOV för vård och omsorgsboende införs 
vilket säkerställer att Astridgården finns 
kvar som det är tänkt. 

    X     

160. Höj beredskapen och planeringen för 
byggande utanför tätorterna i Umeå 
Kommun. 

    X     

161. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna att fylla de tre 
kommundelskontoren med kommunal 
verksamhet för att exempelvis kunna 
lämna externt förhyrda lokaler. 

     X    

162. Uppdra till Kommunstyrelsen att initiera      X    
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ett arbete för att stimulera och utveckla 
den lokala livsmedelsproduktionen både 
i primär och förädlingsledet.  

163. Uppdra till Kommunstyrelsen att i 
samverkan med marknadens aktörer 
utreda förutsättningarna för att använda 
upphandlingsverktyget som ett offensivt 
verktyg för att stimulera det lokala 
näringslivet både vad gäller varor och 
tjänster.  

     X    

164. Uppdra till Gymnasienämnden att starta 
upp leveranserna av livsmedel från 
Forslundagymnasiet till kommunens 
egna verksamheter.  

     X    

165. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för och innehållet i 
kommunens framtida engagemang inom 
museiområdet. För att utveckla och 
förstärka samverkan med Västerbottens 
museum.  

     X    

166. Uppdra till skolnämnderna att 
undersöka möjligheten för föreningar 
att hyra lokaler i skolor på helg- och 
kvällstid till självkostnadspris, med en 
större andel av eget ansvar.  

     X    

167. Uppdra till Kommunfullmäktige att 
tillsätta en jubileumskommitté för att på 
ett bra sätt möta vårt 400-årsfirande 
2022.  

     X    

168. Uppdra till Tekniska nämnden att hitta 
en långsiktig lösning för stödet till 
enskilda vägar samt värdesäkring av 

     X    
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detta.  

169. Uppdra till Kommunstyrelsen att komma 
med förslag på minskningar av 
investeringsbudgeten för 2019-2021 
med sammanlagt 300 miljoner för att 
minska de framtida driftskostnaderna 

     X    

170. Uppdra till Kommunstyrelsen och AB 
Bostaden att utreda förutsättningarna 
för en satsning på generationsboenden i 
hela kommunen.  

     X    

171. Uppdra till Kommunstyrelsen och AB 
Bostaden att utreda förutsättningarna 
för en ökad bostadsproduktion utanför 
Umeå centralort.  

     X    

172. Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram 
ett förslag på hur Umeå kommun kan 
införa Rättviksmodellen för att förbättra 
förutsättningarna för framgångsrikt 
företagande i kommunen och 
därigenom öka tillväxten 

     X    

173. Uppdra till Kommunstyrelsen att 
genomlysa fördelningen av kommunens 
budget ur ett genusperspektiv. 

     X    

174. Uppdra till Kommunstyrelsen att 
undersöka fördelningen av kommunens 
budget ur ett tätort – 
omlandsperspektiv.  

     X    

175. Uppdra till För- och grundskolenämnden 
att genomföra 15-barnsmålet i 
förskolan. 

     X    

176. Att ge facknämnderna för skolan, IFO 
samt ÄN i uppdrag att – tillsammans 

      X   
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med personalrepresentanter - utreda 
hur mängden dokumentation ska kunna 
minskas i syfte att öka den arbetande 
tiden. 

177. Att KS ges i uppdrag att utreda vilka 
ekonomiska vinster som kan erhållas vid 
ett mer samordnat agerande mellan 
kommunen och de av kommunen hel- 
och delägda bolagen bland annat genom 
mer ”aktivt styrande” ägardirektiv från 
kommunfullmäktige, genom en 
sammanslagning av olika bolag samt 
genom omvandling av viss bolagiserad 
verksamhet till förvaltningsform – 
exempelvis det nya äventyrsbadet 
Navet. 

      X   

178. Att KS ges i uppdrag att förhindra 
exploatering av Hamrinsberget och det 
stora sammanhängande (i stort sett) 
obebyggda grönområdet nedströms 
Backens kyrka fram till Tvärån. 

      X   

179. Att KS utreder vilken modell för avgiftsfri 
busstrafik som skulle vara mest effektiv i 
Umeå exempelvis med avseende på 
vissa åldersgrupper, vissa dagar, o s v. 
Avsikten bör vara att kommande 
generationer ska åka mer kollektivt än 
tidigare. 

      X   

180. Att KS på nytt utreder vilka vinster som 
kan göras när det gäller utsläpp av 
kvävedioxid vid införandet av 
samordnade varutransporter. 

      X   
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181. Att TN utreder hur brandmännens 
utsatthet för giftiga ämnen från främst 
brandrök skulle kunna minskas samt hur 
stor kostnaden skulle bli för ett särskilt 
omklädningsrum med egen ventilation. 

      X   

182. Att KS får i uppdrag att inventera Umeå 
kommuns beredskap när det gäller att 
ha lämpliga markområden redo inför 
eventuella framtida industriella 
storinvesteringar. 

      X   

183. Att KS ges i uppdrag att utreda vilka 
grundläggande komponenter som bör 
ingå ett industripolitiskt program för 
Umeå kommun. 

      X   

184. Att KS utreda hur museiverksamheten 
ska kunna samordnas bättre både vad 
gäller fysisk placering och vad gäller 
ekonomin. Det finns numera bland 
annat ett länsmuseum, ett bildmuseum, 
ett kvinnohistoriskt museum samt ett 
gitarrmuseum. 

      X   

185. Att låta IFN utreda hur den tidigare så 
framgångsrika Umemodellen – i kampen 
mot bland annat alkohol och droger - 
ska kunna återinföras genom knytningen 
mellan fritidsgårdar och fältarbete. 

      X   

186. Att låta KS utreda ägarandelarna för 
Norrlandsoperan och länsmuseet utifrån 
frågeställningen om det inte vore bättre 
med kommunal ”dominans” i 
Norrlandsoperan och ”dominans” från 
landstinget när det gäller länsmuseet. 

      X   
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187. Varje nämnd uppmuntras att vara 
mycket restriktiv när det gäller resor och 
representation (både internt och 
externt). 

       X  

188. Jämställdhetsutskottet utvidgas med en 
tjänst som strateg för mänskliga 
rättigheter.  

       X  

189. AB Bostaden i Umeå ges i uppdrag att 
senarelägga största delen av sina 
planerade, icke brådskande, 
renoveringar för att bättre kunna satsa 
ekonomiska resurser på byggande av 
hyreslägenheter utanför kommunens 
största tätorter. 

       X  

190. Pacifism, konflikthantering och källkritik 
inarbetas i skolornas dagliga arbete, så 
att hat och hets motverkas långsiktigt. 

       X  

191. Skolorna möjliggör för undantagslöst 
alla barn som vistas i kommunen att gå i 
skolan. 

       X  

192. För- och grundskolenämnden 
förverkligar snarast målet om 15 barn 
per grupp i genomsnitt på förskolan, 
med avsikt att uppnå målet om max 15 
barn per grupp inom några år. 

       X  

193. Tekniska nämnden utarbetar ett förslag 
för att ge ekonomiskt stöd till 
vinterväghållning på enskilda vägar. 

       X  

194. En elevhälsogaranti införs för att trygga 
snabbare kontakt med elevhälsan. 

       X  

195. För- och grundskolenämnden får i 
uppdrag att förbereda förbättringen av 

       X  
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barnomsorg på kvällar, nätter och 
helger. 

196. Indexuppräkningen av 
kommunanställdas lön görs uteslutande 
till fördel för personer som juridiskt är 
kvinnor fram till den dag då all 
lönemässig könsdiskkriminering av 
kommunanställda försvunnit. 

       X  

197. Kommunen slutar utnyttja fotografier på 
barn i sin marknadsföring eftersom de 
avbildade barnen inte alltid förstår 
innebörden av att stå på bild och hur 
dessa bilder riskerar att missbrukas. 

       X  

198. Kommunen inför ett system för 
klimatkompensation genom ett 
kommunövergripande klimatkonto. 

       X  

199. Inför varje större beslut skall 
barnperspektivet iakttagas. 

       X  

200. Kommunen arbetar aktivt med 
divestering i sin strävan efter ett 
fossilfritt Umeå och en socialt, 
ekonomiskt, miljömässigt och globalt 
hållbar samhällsutveckling. 

       X  

201. Kommunen skall arbeta för ökad 
transparens.  

       X  

202. En livsmedelspolicy utarbetas genom en 
samlad strategi med avsikt att minska 
klimatpåverkan från matkonsumtion 
inom kommunala verksamheter. 

       X  

203. Uppdrar åt tekniska samt 
byggnadsnämnden att iaktta aktsamhet 
innan man beviljar projekt inom ytorna 

        X 
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vid älven uppströms från cykelbron samt 
Nydala området. 

204. Uppdrar åt tekniska nämnden att 
förbättra de parker vi har, samt låter 
dem vara kvar. 

        X 

205. Uppdrar åt tekniska nämnden att se till 
bättre möjligheter för kolonilotter för 
medborgarna. 

        X 

206. Uppdrar åt för- och grundskolenämnden 
att överse att var elev på var skola ska 
ha möjlighet att få läxhjälp.  

        X 

207. Uppdrar åt Äldrenämnden att 
tillsammans med utbildningsnämnderna 
att se över möjligheten för vart och ett 
av boendena vill införa ett 
klassmorfarsystem. 

        X 

208. Uppdrar åt för- och grundskolenämnden 
att se över behovet av skolkuratorer och 
skolsköterskor. 

        X 

209. Uppdrar åt för- och grundskolenämnden 
att se till att enskilda skolor ska 
traditionella kyrkliga avslutningar för de 
föräldrar som vill ha det.  

        X 

210. Uppdra åt äldrenämnden att se till att 
hemtjänsttilldelningen sker i form av tid 
istället för uppgift. 

        X 

211. Uppdrar åt tekniska nämnden ser över 
att erbjuda äldre snöskottning till 
subventionerat pris.  

        X 

212. Uppdrar åt äldrenämnden att äldre vid 
behov erbjuds kostnadsfria 
trygghetslarm. 

        X 
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213. Uppdrar åt äldrenämnden samt individ- 
och familjenämnden er till att 
subventionera halkskydd för äldre 
medborgare. 

        X 

214. Uppdrar åt individ- och familjenämnden  
att tillse att de klienter som tar kontakt 
med social förvaltning inom ramen 
individ- och familjeomsorg ska få svar 
senast dagen efter kontakt tas. 

        X 

215. Uppdrar åt individ- och familjenämnden 
att starta en repatrieringscentral. 

        X 

216. Uppdrar åt Kulturnämnden att instifta 
ett pris för civilkurage.  

        X 

217. Uppdrar åt kulturnämnden att lägga ned  
kvinnohistoriskt museum. 

        X 

218. Uppdrar åt tekniska nämnden att 
påskynda arbetet med Rådhustorget 
samt Vasaplan.  

        X 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-30 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 184 

Diarienr: KS-2017/00499 

Budget och uppdragsplan 2018-2021 och direktiv 

för nämndernas verksamhet 2018-2021 

Investeringsbudget 2017-2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa skattesatsen år 2018 till 22,85 

 

att fastställa mål på fullmäktigenivå 

 

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2018 och 

plan 2019–2021 för respektive styrelse eller nämnd 

 

att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om 

omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster 

 

att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av 

budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att 

förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget 

 

att för löneökningar 2018 avsätta 3,04 % vilka fördelas per nämnd och 

kan komma att justeras beroende på resultat i löneöversynen 

 

att fastställa investeringsbudget för 2018 och investeringsplan för 2019–

2021 

 

att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra 

tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade 

förutsättningar 

 

att fastställa uppdrag för Umeås utveckling och samverkan med 

omvärlden 



Sida 2 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-30 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har överlämnat sitt budgetförslag på 

arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23. 

 

Vid sammanträdet 2017-05-30 avsåg oppositionspartierna i KSAU 

presentera sina budgetförslag. 

 

Oppositionspartierna meddelar att de lämnar sina budgetförslag på 

kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07. 

 

Beslutsunderlag 

1. Planeringsförutsättningar, budget och investeringar, 
kommunfullmäktigemål till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 
2018 och plan 2019–2021 

2. Investeringsbudget 2017–2018 och plan 2019–2021 
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Tjänsteskrivelse 
2017-05-26 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00489 

Delårsrapport 2017 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 319 mnkr för perioden 
januari – april 2017. Umeå kommuns resultat ingår med 110 mnkr. 
 
att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden januari – 
april 2017. 
 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommunkoncerns resultat för perioden januari – april 2017 uppgår 
till 319 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med 110 mnkr. 
Styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden uppgår till 174 mnkr. 
 

Beslutsunderlag 
Umeå kommuns delårsrapport januari – april 2017. 

Beredningsansvariga 
Monica Fryxå, redovisningschef 
Susanne Aidanpää, ekonomidirektör 

Beslutet ska skickas till 
   
 
 
Monica Fryxå  
redovisningschef  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 73 

Diarienr: KS-2017/00489 

Delårsrapport januari-april 2017 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 319 mnkr för perioden 

januari – april 2017. Umeå kommuns resultat ingår med 110 mnkr. 

 

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden januari 

– april 2017. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunkoncerns resultat för perioden januari – april 2017 uppgår 

till 319 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med 110 mnkr. 

Styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden uppgår till 174 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns delårsrapport januari – april 2017. 

Beredningsansvariga 

Monica Fryxå, redovisningschef 

Susanne Aidanpää, ekonomidirektör 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Veronica Kerr (KD) återkommer med yrkanden i kommunfullmäktige. 

Beslutet ska skickas till 
KS-KF   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Delårsrapport, januari–april 2017 
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Delåret i korthet 

Med pågående resursförstärkning ökar Mark och exploatering takten både på markköp och på att ta 

fram ännu mer detaljplanelagd mark, både för bostäder och för verksamheter. Trycket på 

detaljplanelagd kommunal mark för verksamheter och bostäder är mycket högt. Många 

områden detaljplaneläggs och byggs ut för att möta efterfrågan och uppnå målsättningen om 2 000 

färdigställda bostäder per år. 

Förtätningsområden tar längre tid att planlägga (fler utredningar, fler grannar, fler krockar mellan 

intressen), kostar mer pengar och ger färre enheter och det är via förtätning som kommunen enligt 

översiktsplanen främst ska växa. Om tillväxttakten ska kunna ökas ytterligare krävs att 

byggnadsnämnden prioriterar upp stora nya exploateringsområden samt att kommunen prioriterar 

ner de interna projekt/arbete som inte är direkt tillväxtfrämjande samt mindre förtätningsprojekt. 

Näringslivsservice har under perioden genomfört sin årliga kvalitetsmätning bland företagare och 

samarbetspartners från näringslivet och andra aktörer som verksamheten varit i kontakt med under 

2016. Betyget för den viktigaste indikatorn, hur företagen upplever hur Näringslivsservice 

sammantaget sköter kontakterna med näringslivet, ligger på 5,22 på en 6-gradig skala. De viktigaste 

frågorna för företagen är, enligt enkäten, att Umeå fortsätter växa, tillgången till kompetens samt 

behovet av enkla och effektiva myndighetskontakter. 

För perioden jan–mars har de svenska gästnätterna på hotell, vandrarhem och camping ökat med 

14,3 procent från föregående år och de norska har ökat med 46 procent. Finländska gästnätter har 

ökat med 61 procent jämfört med föregående år. 

Arbetet med att ta fram en Näringslivsstrategi, Besöksnäringsstrategi och struktur för 

Kommundelarnas utveckling enligt särskilt KF-uppdrag har inletts. 

I slutet av januari genomfördes Handelsgalan för femte året, nytt rekord i antalet deltagare, antalet 

nominerade och antalet röstande. Huvudarrangörer är Umeå kommun, Umeå Handel och Visit 

Umeå.  För tredje året arrangerades Business Arena i Umeå. Fastighetsbranschens största mötesplats 

med deltagande från hela Sverige men med betoning på norr. I år kom 908 delegater vilket är nytt 

rekord. Umeå kommun genom Näringslivsservice är partner och har bidragit starkt till att göra detta 

till ett av de största årligen återkommande evenemangen i Umeå. 

Marknadsföringen ökar via sociala media t ex #teamumeåkommun där medarbetare i 

kommunen ansvarar för kommunens instagramkonto och postar bilder och berättar vad som händer 

i vardagsarbetet.  Fler platsannonser postas via LinkedIn och kommunens Facebooksida. 

I mars arrangerades en rekryteringsdag i Vasa, tillsammans med Eures och Lycksele kommun. Det var 

ett stort intresse från Vasaborna, och det kom 120 besökare. Intervjuer skedde på plats till vård och 

omsorg, men det fanns också stort intresse för teknikjobb och från ingenjörsstudenter. 

Administration och kommunikation har tagit fram en förstudie runt e-arkiv för politiken att ta 

ställning till. Den syftar till en obruten digital process från handläggare till slutarkiv och underlättar 

kommunens hantering av arkivdokument. E-arkiv är en viktig pusselbit i kommunens 

vidaredigitalisering.  
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 Förvaltningsberättelse 

Utbildning 

För- och grundskolan 

Umeå kommuns förskolor och skolor ska verka för att barn och elever utifrån sina egna 

förutsättningar ska få utvecklas så långt som möjligt utifrån utbildningens mål. För- och 

grundskolenämnden har bland annat prioriterat följande uppdrag i uppdragsplanen; förbättrade 

studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet. 

En elevenkät har under våren genomförts riktad till elever i årskurs 7–9. Det övergripande resultatet 

visar att eleverna fortsätter att i hög grad känna sig trygga och likvärdigt behandlade, är nöjda med 

sin skola och tycker att lärarna är duktiga på att förklara så att eleverna förstår. Identifierade 

förbättringsområden finns inom kategorierna upplevd stress, stimulans och att något färre elever 

äter skollunch varje dag jämfört med under 2015. 

Planeringen av den nya skolan som tidigare hette Fridhemsgymnasiet är påbörjad.  Ett 

visionsdokument är antaget för skolan, som kommer att inrymma både högstadie- och 

gymnasielever. Totalt kommer skolan att rymma ca 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på 

högstadiet. Både grundskole- respektive gymnasieverksamheten har egna hemvisten för att 

underlätta skapandet av en nära relation mellan lärare och elever samt elever emellan. Den nya 

skolan öppnar höstterminen 2019. 

Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå de högsta 

genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik i åk 3. 

Även meritvärdena för elever i årskurs 9 har ökat relativt andra kommuner. Skolorna i Umeå 

kommun har en högre ökning av meritvärden än övriga och är nu på plats två efter Lunds kommun, 

en ökning med två placeringar från 2015. 

Under april månad kom en ny befolkningsprognos för kommunen för 2017-2028. Den visar på 

betydligt fler barn i förskoleåldern under planeringsperioden, med genomslag redan 2017. En effekt 

av detta har redan visat sig i form av att kommunen inte längre lever upp till garantitiden för att 

erbjuda plats i förskolan. Under hösten kommer därför ett antal förskoleavdelningar att öppnas, 

utöver den plan som verksamheten ursprungligen hade. 

Gymnasie- och vuxenutbildning 

I början av maj avslutas årets gymnasieval. Dragonskolan fortsätter att vara populär för sökande till 

gymnasiet med 869 förstahandsval och 745 tillgängliga utbildningsplatser. Totalt fick gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens gymnasieskolor 1 239 förstahandssökande. 

Elevenkäten som har genomförts under perioden visar sammantaget att eleverna inom Umeå 

Gymnasieskola fortfarande är nöjda med sin skola och utbildning och känner sig trygga i sin skolmiljö 

och de upplever att de får ett gott bemötande av lärare och skolpersonal. Precis som föregående år 

upplever eleverna fortfarande stress i sin skolvardag. Den upplevda stressen är högre bland flickorna 

än bland pojkarna och är det värde som uppvisar störst skillnad mellan könen. 
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Som nämnts ovan är planeringen av den nya skolan tidigare benämnd Fridhemsgymnasiet 

påbörjad.  För gymnasieverksamheten (1 000 elever) blir det en kombination av elitidrott, 

högskoleförberedande program och yrkesprogram på nya skolan, som öppnar höstterminen 2019. 

Vuxenutbildningen 

Vård-och omsorgsutbildningen på Viva Komvux är en fortsatt populär utbildning även om andelen 

sökande har minskat något. Anledningen till detta är den goda arbetsmarknaden i kommunen som 

möjliggör anställning utan formell kompetens. 

Arbetsmarknadsåtgärder 

97 procent av de ungdomar som aktualiseras hos Viva arbetsmarknad har fått sin individuella 

planering inom två veckor och 95 procent har uppdaterats efter tre månader. 
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Stöd och omsorg  

Äldrenämnden 

 

Mål: Äldrenämndens verksamheter stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv 

Införandet av personcentrerat arbetssätt, På väg, fortgår inom vård- och omsorgsboende. I år har 

verksamheterna extra fokus på fyra indikatorer: nattnycklar, pulstavlor, måltidslista och 

handlingsplan för måltid. Det gemensamma arbetssättet är implementerat till 86 procent. 

Äldrenämnden har även i budgeten för 2017 avsatt resurser för att fortsätta genomföra sociala, 

kulturella och fysiska aktiviteter med ett brett utbud och god kvalitet. 

Mål: Äldrenämndens verksamheter bidrar till att kommuninvånarna kan åldras i trygghet 

Av totalt omkring 1 900 brukare inom hemtjänsten har 1 400 fått nyckelgömmor installerade. Av de 

500 brukare som återstår har brukaren själv eller fastighetsägaren valt att avstå från nyckelgömman.   

Betalningsansvaret har stadigt minskat under våren. De åtgärder som genomförts är systematisk 

uppföljning (veckovis), pulstavlor som skapar engagemang och medvetenhet, snabbare uppföljning 

på korttids där det är vårdkoordinator som bokar alla uppföljningsträffar, förbättrade 

beslutsunderlag och ökat fokus på processen. 

Mål: Äldrenämndens verksamheter bemöter kommuninvånarna med respekt 

”En väg in” för både brukare och personal har upprättats, där någon av de centrala planerarna sitter 

och svarar på samtal kl. 08.00-17.00. Det har funnits en viss oro över vad förändringen innebär i och 

med att resurserna minskat, men resultatet har visat sig vara positivt för arbetsmiljön. 

Kompetensförsörjning 

Samtliga verksamheter arbetar med heltidsinförandet, som innebär olika utmaningar utifrån 

verksamhetens inriktning. Vård- och omsorgsboende har fram till mars månad 638 personer med en 

faktisk sysselsättningsgrad på 100 procent, vilket är en utökning med 77 procent. Verksamheten har 

haft svårt att anpassa sig till den nya organisationen och redovisar fram till tertialet ett stort 

ekonomiskt underskott.  

Sommarrekrytering 

Inom verksamheterna rekryteras för fullt inför kommande sommar. Fortfarande saknas många 

sommarvikarier, betydligt fler än föregående år. Bemanningscentrum arbetar med frågan och 

verksamheten får veckovis uppföljning.  Det saknas sjuksköterskevikarier och till en del kommer det 

att behöva lösas med sjuksköterskor från bemanningsföretag. Det har varit särskilt svårt att rekrytera 

till Sävar och Hörnefors. Beredskap behövs också för icke planerad frånvaro under sommaren. 

Särskilda uppdrag 

 Utarbeta en strategisk äldreplan – pågår 

 Ta fram ett förslag på resursprioriteringar inom äldrenämndens verksamheter – pågår 

 Genomföra en uppföljning av biståndsbeslut om anhörigvård utifrån ett genus – och 

jämställdhetsperspektiv (genderbudgeting) – pågår 

 Tillsammans med Umeå fritid arbeta för ökad fysisk aktivitet för äldre – klart 

 Utreda konsekvenserna av den nya betalningsansvarslagen – pågår 

 



Delårsrapport, januari–april 2017, Umeå kommun 7 (34) 

Individ- och familjeomsorg 

Funktionshinder myndighetsutövning 

Under tertialet har en organisationsförändring genomförts som innebär att myndighetsutövning 

SoL/LSS blir ett eget verksamhetsområde. Färre intresseanmälningar kommer in till ledsagnings- och 

resursenheten, och de som anmäler sitt intresse blir i regel godkända efter utredning. Rutiner kring 

rapportering av ej verkställda beslut har setts över och en förbättrad dokumentation har bidragit till 

minskade vitesförelägganden. Verksamhetens negativa resultat beror till stor del på underskott för 

hemtjänst i ordinärt boende. Antalet timmar ökar trots färre brukare. Om ingen förändring sker är 

prognosen –35 mnkr. 

Funktionshinder socialpsykiatri  

Andelen heltidsanställda samt genomsnittslig sysselsättningsgrad har ökat med anledning av 

heltidsorganisationen. 2/3 av verksamheterna är inne i heltidsorganisationen och övriga är planerade 

under maj månad. 

Området har en budget i balans på helheten, men några verksamheter har underskott bl.a. på grund 

av extra bemanning till följd av hot och våld eller vård i livets slut. Det är fortsatt svårt att rekrytera 

timvikarier och tillsvidareanställda. 

Funktionshinderomsorg personlig assistans 

Resultatet är i nuläget 1 mnkr bättre än föregående år.  Analyser av orsaker till ärenden som inte går 

ihop ekonomiskt sker regelbundet. I detta ingår även att presentera varför sjukskrivningstalen ser ut 

som de gör och åtgärder till detta. 

Funktionshinderomsorg intellektuella 

Utifrån den brukarenkät som gjordes under hösten 2016 har förbättringsområden tagits fram och är 

under genomförande. Resursprioriteringen gällande kameratillsyn går enligt plan och flera vaknätter 

har omvandlats till journatt. De enheter som kan samverka kring journatt gör det. Test kring 

kameratillsyn planeras för närvarande, det är självfallet frivilligt för brukaren att medverka.   

Ensamkommande barn 

Inledningen av året har präglats av den stora omställningen som krävs för att anpassa 

verksamhetsområdet till det nya ersättningssystemet som inträder den 1 juli 2017. Två tidigare 

enskilda HVB (Hem för vård eller boende)har slagits ihop till ett resultatmässigt för att öka 

effektivisering, och två andra HVB har slagits ihop till ett nytt stödboende. När hela omställningen är 

klar den 1 juli, är målsättningen att ha tre HVB-hem, sju stödboenden samt 18-plusverksamheten 

Paloma. 

Försörjningsstöd 

Det ekonomiska resultatet är fortsatt positivt för försörjningsstödet, dock syns en ökning av 

kostnader för nyanlända som väntar på handläggning av etableringsersättning från 

Arbetsförmedlingen. En gynnsam arbetsmarknad ligger bakom lägre försörjningsstödskostnader. De 

hushåll som är kvar i bidragsberorende har i större utsträckning mer omfattade stödbehov för att 

komma ut i egen försörjning. 

Mottagningsenhet och socialjour  

En viss sjukfrånvaro finns på enheten men den är dock inte arbetsrelaterad. Antalet anmälningar om 

barn som far illa har under första tertialet ökat kraftigt. Ökning av anmälningar ses även nationellt. 
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Arbetsbelastningen på mottagningsenheten är hög och kravet att förhandsbedöma anmälningar 

inom 14 dagar klaras inte. Inom socialjouren är arbetsmiljön bättre och mätningar visar på goda 

värden. Till följd av förbättrad bemanningsplanering har kostnaderna för övertid minskat. 

Individ och familjeomsorg, vuxna 

Myndighetsutövningen och delar av öppenvården har inte varit fullt bemannande under året vilket 

ger ett budgetöverskott på personalsidan. Överflyttning av pågående placeringsärenden från IFO 

Unga är påbörjad. Arbetet med att minska placeringarna på HVB, i familjehem och i extern 

öppenvård har fortsatt vilket visar sig i ett positivt ekonomiskt resultat.  

Individ- och familjeomsorg, unga 

Kostnaderna har inte minskat i enlighet med de antagna målvärdena för köp av extern dygnet runt 

vård avseende barn och unga. I öppenvården pågår ett omställningsarbete med målsättningen att 

fler gånger utgöra ett alternativ till placering. Alla tjänster har inte varit bemannade under tertialet 

och ett arbete pågår för att upprätthålla en jämn bemanning under hela året. Omställningsarbetet 

har inneburit en ökad personalsomsättning. Sjukskrivningstalen ligger på en för hög nivå i relation till 

uppsatta mål. Månadsavstämning med personalkonsult sker för att förebygga ohälsa och arbeta med 

rehabilitering vid sjukfrånvaro. 

Särskilda uppdrag 

 Kommunövergripande handlingsplan mot våld – pågår  

 Utveckla den interna öppenvården för att tillgodose behov och minska behovet av externa 

placeringar – pågår 

 Utredning av skyddat boende för våldsutsatta personer – klart 

 Utredning av behov, driftsform och lokalisering av HVB-hem i kommunal regi – klart 

 Genderbudgeting – påbörjat 

 Handlingsplan mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden – ett förslag har 

tagits fram och presenterats  
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Kultur och fritid  

Biblioteksverksamhet 

Bibliotekspersonal har utbildats i ett nytt datasystem, vilket gjorde att närbiblioteken var stängda 

under några dagar. Fler funktioner har automatiserats. Bibliotekens webbsida (minabibliotek.se) är 

mer anpassad för mobiltelefoner/surfplattor. Nu kan biblioteksbesökare logga in i kommunens 

gästnätverk med hjälp av sitt bibliotekskort. Problem med den nuvarande bokbussen gör att en ny 

ska upphandlas under 2018. För att nå grupper med annat modersmål än svenska har projektmedel 

erhållits från både Kulturrådet och Länsstyrelsen. Språkcaféer och bokcirklar på lättläst svenska är 

igångsatta. Temaväskor kring minoritetsspråken har arbetats fram. Detta initiativ har 

uppmärksammats på nationell nivå. 

Verksamhetsservice/Administrativa avdelningen 

Den egna biljettförsäljningen uppgår till 788 380 kr för arrangemang under första tertialet 2017. 

Detta jämfört med 46 570 kr för motsvarande period 2016. Antalet beställda visningar har minskat 

sedan Väven öppnade. Detta ska motverkas med hjälp av temavisningar och visningar på olika språk. 

Planer finns på att ta en avgift för vissa visningar som ska ske på beställares önskemål.  

Programverksamhet 

Två utställningar har haft vernissage i Umeå konsthall. "Den hemliga konsten" skildrade fem 

konstnärers förhållande till skissandet. I februari genomfördes en serietemadag med föreläsning av 

Nina Hemmingsson och workshop för 8–12-åringar. Större gestaltningsuppdrag under våren har varit 

Norra Ålidhemsskolan, Stöcke förskola och EKB-boende på Ersboda. 58 konstpedagogiska 

program/workshops har totalt erbjudits under perioden. 

Barnkulturprogram 

Det har erbjudits kulturprogram för barn och elever i åldrarna 0–16 år, på deras fritid samt genom 

för- och grundskolan. Smått och gott småbarnskulturfestival för barn 0–5 år gick av stapeln under 

slutet av april.  

Kultur för seniorer 

Kultur för seniorer har genomfört arrangemang riktade till alla seniorer i kommunen. Antalet webb-

nyhetsprenumeranter växer ständigt, i mitten av januari noterades 298 prenumeranter. En stor 

satsning var eventet ”Kultur + senior = sant”. Den innebar föreläsningar, kulturinslag och härliga 

möten. Eftersom eventet blev så lyckat, planeras det för en fortsättning. I alla delar av verksamheten 

pågår aktiviteter kopplade till temasatsningen Finland 100 år. Se umea.se/finland100. 

Kvinnohistoriskt museum 

Det har inletts en internutbildning för hela personalen som bland annat berör historiekritik. En 

fortbildning i publikt bemötande för värdar har genomförts. I mars öppnade utställningen Bröst. 

Produktioner pågår för två ytterligare utställningar. 13 programaktiviteter har genomförts i 

samarbete med lika många externa aktörer. Museet har tagit steg mot att förnya sitt publikarbete 

genom arrangemang utanför Väven. Ett glädjande resultat var att Kvinnohistoriskt museum mottog 

andrapris i ”Årets pedagogiska pris” för museer. Priset ges ut av yrkesföreningen FUISM. 
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Fritidsverksamhet 

Även i år har alla kommuner i Sverige tilldelats medel från regeringen för att erbjuda barn och unga 

mellan 6–15 år gratis aktiviteter under sommarlovet. Umeå har tilldelats 1,4 mnkr. Som förra året 

tilldelas alla barn inom målgruppen ett ”Händer-på-lovet-kort”. Kortet ger dem gratis inträde till 

många olika aktiviteter men är också en marknadsföring för hemsidan, 

www.umea.se/handerpalovet.  Arbete pågår tillsammans med Mark och exploatering och Fastighet 

kring en framtida fullstor fotbollshall i Umeå.  Verksamheten har ett nära samarbete med skolan och 

fastighet kring idrottshallar som en del av stadsdelsutvecklingen på Tomtebo och Teg. Utredning 

kring ett framtida naturforum i Umeälvens delta är klart och ska presenteras i 

samhällsbyggnadsforum. 

Badanläggningar 

Verksamheten på anläggningarna går planenligt. Mest avvikelser har Navet, där intrimning av både 

personal och anläggning pågår. 

Idrotts- och fritidsanläggningar 

Skid-SM är genomfört i samverkan med skidalliansen. Tack vare god planering och duktiga 

medarbetare genomfördes arrangemanget med mycket bra resultat. Säsongerna för skidspår och 

isbanor har varit normala med bra isar och spår under omkring tre månader. En av pistmaskinerna 

har bytts ut till en ny med större kapacitet och avsevärt förbättrad förarmiljö. Sms-rapportering på 

isbanor har införts vilket ger bättre service till allmänheten. Avtal skrivet med ett företag som 

kommer sälja glass vid badplatserna Stöcksjö och Länkebo. Foodtruckuppställningsplatser är skapade 

på Kärleksviken och på Bölesholmarna. Underhållsåtgärderna på konstgräs har kommit igång tidigare 

än normalt tack vare gynnsamma förhållanden och bra planering. 

Föreningsstöd 

Kopplat till föreningsbyråns verksamhet pågår två större utredningar som sannolikt kommer att 

påverka verksamheten under lång tid framöver. Det är dels en utredning om kommunens 

föreningsbidrag, dels en utredning om subventioner för föreningslokaler. 

Under mars genomfördes ett välbesökt Umegrationsforum och denna gång med fokus på idrott, med 

goda exempel från olika föreningar runt om i Sverige. 

Fritidsgårdsverksamhet 

Fritidsnämnden har godkänt ett förslag till upplägg för ”likheter och olikheter i ungas livsstil och 

fritidsvanor”. Översyn av nuvarande samverkansmodell med integrerade fritidsgårdar i skollokaler är 

påbörjad. Behov finns av ett nytt regelverk för samverkan, även för fristående fritidsgårdar. 

Större arrangemang som har genomförts är Snow Jam vid fyra tillfällen på Bräntberget samt ett 

större disco under sportlovet. Lovverksamhet är genomfört på sedvanligt sätt med ett brett utbud 

för kommunens ungdomar. Områdesarbetet prioriteras med representation i samtliga lokala 

förebyggande råd, där BRÅ beskiver att deltagandet från Fritid unga är en viktig del och samtidigt en 

drivande faktor i råden. Arbetet med jämställdhet fortsätter, med insatser för att öka andelen besök 

av tjejer, särskilda satsningar på tjejkväller samt utbildning av tre medarbetare i "Fatta Man". 

Musikschlaget, en musiktävling i melodifestival-anda som riktar sig till personer med 

funktionsnedsättningar, har anordnats i samarbete med Bilda Umeå. Ett annat arrangemang är ”Det 

tillåtna rummet”, ett projekt för vuxna med psykisk funktionsnedsättning, i samarbete med 

Kulturverket. 
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Planering och samhällsbyggnad  

Bygglov 

Verksamhetens nya teambaserade arbetssätt har påbörjats, och medarbetarna upplever det positivt. 

Verksamheten har lyckats rekrytera nya kompetenta byggnadsinspektörer och bygglovhandläggare, 

flera av dem med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i andra kommuner. För att förbättra 

ledning och styrning av rådgivningsfunktionen har en ny roll som verksamhetsansvarig för rådgivning 

och tillsyn införts från och med 1 april. Antalet inkomna ärenden är något lägre än samma period 

2016, vidare utgörs ärendena ofta av mindre åtgärder såsom fasadändringar. 

Planverksamhet 

Under första tertialet ligger antalet inkomna detaljplaner på samma nivå som motsvarande tid 

föregående år. Ärendena som kommer in omfattar huvudsakligen bostäder varav flertalet har stort 

allmänt intresse. Byggnadsnämnden har behandlat 25 planbesked och 8 detaljplaner har skrivits upp 

för beslut i byggnadsnämnden eller förts upp till kommunfullmäktige, varav 3 har överklagats. 

Antalet är högre än 2016, som var ett rekordår. Under våren har nya dialogformer prövats, t.ex. i 

arbetet med Tomtebogård. Ett ökat fokus ligger också på kvalitets- och hållbarhetsfrågor i bl.a. 

detaljplanen för Lilljansberget och utvecklingen kring Nydala Sjöstad, som deltar i CityLab. 

Lantmäteri 

Tydligt ökade ärendemängder inom nybyggnadskartor, fastighetsbildning samt även inom GIS från 

andra kommunala verksamheter sedan interndebiteringen togs bort 2016. 

Bostadsanpassning 

Antalet inkomna bostadsanpassningsärenden ligger på samma nivå som motsvarande period 2016. 

Könsfördelningen av inkomna ärenden är 65 procent kvinnor och 35 procent män, vilket är 

jämförbart med tidigare år. De flesta ärenden är, som tidigare år, främst kopplade till att möjliggöra 

och förlänga kvarboende för äldre. Det är en fortsatt ökning av mer komplexa och kostnadskrävande 

ärenden.  En kraftig ökning av hissinstallationer under aktuell tidsperiod. 89 procent av alla 

kompletta ärenden beslutades inom 9 veckor (resultatmåttet är 75 procent). Ett stort intresse, bl.a. 

från Uppsala och Linköpings kommuner, har visats för verksamhetens jämställdhetsarbete och 

arbetet med checklistor för en jämlik och jämställd beslutsprocess. 

Gator och parker 

En sen vinter med stora temperaturväxlingar, halt väglag och däremellan stora snöfall har ställt höga 

krav på vinterväghållningen att genomföra rätt insatser i rätt tid, vilket klarats på ett bra sätt. 

Visst arbete har skett på Rådhustorget, där arbetet återupptogs för fullt i april. Det arbetet löper 

enligt plan och torget ska vara helt klart i september. 

Förberedelserna för Vasaplans ombyggnad har varit intensiva, med bl.a. kommunikationsplanering, 

förberedelser för att underlätta omställningen för resenärerna samt trafikomledning. 

Byggfasen för Lundabron är inledd. För ombyggnaden av lekplatsen och parken på Böleäng har en 

gestaltning tagits fram. En ny gestaltning av Grön eld och Järnvägstorget har godkänts, medan 

genomförandet har skjutits på framtiden. För utomhusmiljöerna i stads- och kommundelar har ett 

program tagits fram och de första områdena är Holmsund och Östra Ersboda. 

En särskild satsning för sommaren i centrum har förberetts tillsammans med representanter för 

verksamheter i centrum. ”Välkända låtar” är årets tema för sommarens sommarblomsplanteringar. 

Förberedelser inför Cykelkampen som dragit igång i maj har genomförts. Nya aktiviteter inom 
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”Parkera schyst” riktat mot bilister genomfördes under vårvintern. 

Upphandlingar för såväl lådcyklar som system för lådcykelpoolen är nu klara. Garaget på 

universitetsområdet börjar bli klart och arbetet med kommunens garage i kvarteret Ymer pågår. 

Ytterligare 14 cykelöverfarter ska skapas under året, i enlighet med policyn. Arbetet med 

Cykeltrafikprogram och Fotgängarprogram har inletts. Godstrafikprogrammet tas fram inom ramen 

för EU-projektet Freight Tails. Nytt riksfärdtjänstavtal trädde i kraft 1 februari 2017. 

Fastighet 

På Mariehem, namnsatt till Nordstjärnan, har ett unikt samverkanshus med nya möjligheter för 

samverkan mellan barn och äldre byggts. Förskolan är klar och startar verksamheten efter sommaren 

och under början av hösten tas vård- och omsorgsboendet och måltidsservice lokaler i bruk. 

Gemensamma ytor kommer att finnas och även möjligheter att odla tillsammans, även vintertid. 

Förskolan Hoppet är klar, med sex avdelningar i två plan. Etapp två omfattar ett vård- och 

omsorgsboende med 60 platser och ytterligare en förskola med fyra avdelningar.  

Gruppboendet Giraffen på Tavleliden har färdigställts och inflyttning sker under maj. För Östra 

skolan har ett lokalprogram tagits fram och fastställts. Färdigställda projekt under första tertialet är 

Midgårdsskolans gymnastikhall och att den första etappen av två av Norrlandsoperans 

ombyggnation har avslutats.  Ett antal bostäder för Socialtjänst och VIVA har hyrts in av externa 

fastighetsägare. 

I slutfas är också byggandet av ”Orangeriet” på Rådhustorget, med planerad öppning i september. 

Förskolan Smeden vid Dragonskolan där fyra avdelningar ska ta plats färdigställs under hösten. 

Upprustning av Tegs IP med nytt konstgräs, ny kylmaskin m.m. sker under sommaren. Byggande av 

gruppboendet Glaset på Ersboda pågår och färdigställs under 2017 och under hösten startar 

byggandet av förskolan Karusellen som färdigställs 2018. 

Detaljplanearbete pågår för Bullmarks skola och för f.d. Västtegs skola där ett äldreboende, bostäder 

och eventuellt en förskola ska ta plats. 

Förarbete och projektering pågår för Skärgårdsskolan och för förskolor Öst på stan (Mården), 

Pedagogen på Teg och på Tavleliden, för gruppboendet Operetten på Umedalen och gruppboende 

på Röbäck och Sandahöjd. 

Måltidsservice 

Måltidsservice har i år ett sparkrav på 5 mnkr och en handlingsplan med ett flertal åtgärder är 

framtagen. Minskad livsmedelsbudget är den främsta åtgärden. Att minska matsvinnet är en stor 

fråga, såväl av ekonomiska som av miljömässiga skäl. 

Städ- och verksamhetsservice 

Ekonomin har ett underskott p.g.a. volymökningar. Många enheter som tidigare köpte lokalvård från 

entreprenörer, har tillkommit till Städservice. Riktlinjerna hur volymökningar ska hanteras måste 

kommuniceras och förtydligas. 
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Miljö- och hälsoskydd  

Miljöbalkstillsyn 

Inom miljöbalkens område har 65 inspektioner genomförts, 42 anmälningar om 

värmepumpinstallationer handlagts och 29 avloppsansökningar hanterats. I prövningsärende i mark- 

och miljödomstolen har Miljö och Hälsoskyddsnämnden aktivt drivit frågan om miljökvalitetsnormer 

för vatten kopplat till parametrar för god ekologisk och kemisk status gällande Dåva deponi och 

avfallscenter. Ett flerårigt projekt för att undersöka föroreningssituationen kopplat till ekologisk och 

kemisk status i Tvärån har påbörjats. Syftet är att genom undersökning och framtida tillsynsinsatser 

främja att miljökvalitetsnormer för vatten ska uppnås till år 2021. 

 

Miljöplanering och konsumtion 

Efterfrågan på budget- och konsumentrådgivning fortsätter att öka. Umeå har ansökt och blivit 

omdiplomerat som Fairtrade City. Minst fyra aktiviteter ska ordnas under året för att synliggöra 

arbetet och informera om vikten av en rättvis handel. Miljöplanering samordnar arbetet i de 

arbetsgrupper som inom projektet och plattformen Green Umeå ser över kommunens miljömål och 

andra styrdokument inom miljöområdet. Pågående arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i 

översiktsplaner och detaljplaner är bland annat Norrbotniabanan och Västra länken. Miljöplanering 

medverkar i arbetet med Nydala sjöstad och Lilljansberget. Det nya åtgärdsprogrammet för vatten 

har antagits. Miljöövervakning av vatten pågår enligt plan, och ärenden som rör vattenverksamhet 

har ökat kraftigt under tertialet. Luftmätning pågår enligt plan på V Esplanaden, miljökvalitetsnorm 

har redan under första tertialet överskridits för dygn och timme 2017 vad gäller kvävedioxid. 

Miljöplanering har deltagit i projektgrupp i ett nationella projektet ”Hälsofrämjande processer som 

stöd för miljömål och hållbar utveckling". Projektet ger underlag för att förena perspektiven folkhälsa 

och miljömål i kommunens arbete. 

Aktivitet för att uppmärksamma Earth hour har genomförts, 300 digitala miljölöften inkom. 

Informationsblad om energirådgivningen riktat till alla som köper tomt av Umeå kommun har tagits 

fram.  Projektet e-Lighthouse pågår, bland annat med visualisering av energidata i Hedlundaköket 

och energimätning samt med metodutveckling av energirådgivning.  

Projektet Den koldioxidsnåla platsen har kommit igång under tertialet, och hela projektgruppen är 

nu på plats. Utöver olika aktiviteter har projektet haft seminarier med Umeå universitet. 

 

Livsmedelskontroll och serveringstillstånd 

Fokus under 2017 är spårbarhetskontroll och en informationsbroschyr om detta har skickats ut till 

livsmedelsföretagen. Kontroller kommer att genomföras under hela året. Totalt har 349 

livmedelskontroller genomförts. Under perioden har 24 ansökningar om serveringstillstånd 

handlagts, antalet ansökningar är i nivå med tidigare år. Under tertial ett läggs mycket tid på arbetet 

med restaurangrapporterna, där tillståndshavarna ska redovisa bl.a. vilka mängder alkohol som 

köpts in och vilken omsättning de har på de olika produktgrupperna. Restaurangrapporterna 

används bl.a. för att beräkna tillståndshavarens årliga tillsynsavgift. Under perioden har två beslut 

om erinran meddelats, det ena gällande lämplighet och det andra gällande underlåtelse att inkomma 

med uppgifter om ägarbyte m.m.  
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Personalredovisning  

Klara kompetensförsörjningen 

Marknadsföringen ökar via sociala media t ex #teamumeåkommun där medarbetare i kommunen 

ansvarar för kommunens instagramkonto och postar bilder och berättar vad som händer i 

vardagsarbetet. Fler platsannonser postas via LinkedIn och kommunens Facebooksida. 

I mars arrangerades en rekryteringsdag i Vasa, tillsammans med Eures och Lycksele kommun. Det var 

ett stort intresse från Vasaborna, med ca 120 besökare. Intervjuer skedde på plats till vård och 

omsorg men det var också stort intresse för teknikjobb och från ingenjörsstudenter. 

Införandet av heltid inom vård och omsorg pågår enligt plan. Av 2 500 berörda återstår ca 500 som 

ännu inte gått in i heltidsorganisationen. 38 % fler väljer nu att arbeta heltid. Personalfunktionen 

stöttar med centralt schemastöd, fördelning av resurspass och nya anställningsavtal. 

Bemanningscentrum stöttar fler verksamheter i sommarrekryteringen i år än förra året, därav att 

antalet inskickade behov blir större i år. Fortfarande behövs en stor andel semestervikarier, och 

status på återstående behov och lösta behov uppdateras veckovis. 

Under perioden har Bemanningscentrum fått förändrat uppdrag för korttidsbemanningen inom 

förskola och skola. Bemanningscentrum fokuserar nu på skolområde Nord och har utvecklat 

beställarrutinen. En ny rekryteringsprocess prövas denna vår för att bättre samannonsera och 

rekrytera till de fyra stora kategorierna; förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare 1-6 och 

7-9. 

Minska sjukfrånvaron och öka hälsan 

Umeå är en av 20 kommuner i landet som deltar i det stora forskningsprojektet ”STAMINA via 

Uppsala Universitet. Projektet fokuserar på arbetshälsa och genomförs nu med stort engagemang på 

många förskolor i kommunen. Personalfunktionen stöttar med projektledning och handledare. 

Plan för att minska sjukfrånvaron är antagen av kommunstyrelsen och insatser pågår inom de tre 

prioriterade områdena närvarande ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete samt tidiga insatser 

och rehabilitering. 

Nytt personal- och lönesystem 

Otroligt mycket arbete är nedlagt under perioden för att införa det nya personal- och 

lönesystemet samt stödsystemen kring TimeCare och WinLas. Upphandling av nytt 

rekryteringssystem är klart. Samverkan med Umeåregionens kommuner har fungerat utmärkt på 

såväl lednings- som medarbetarnivå. Trots konvertering från det gamla lönesystemet kräver 

systembytet mycket registrering av schema och anställningar. En stor mobilisering av alla 

medarbetare på Personalfunktionen har skett under månadsskiftet april/maj inkl valborgshelgen för 

att kunna öppna det nya systemet 8 maj. Drygt 2 000 timmar har tagits i anspråk.  
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Tabell 1 Resultatmått inre kvalitet 

 

Tabell 2 Sjukfrånvaro i procent per ålder och kön 

 

 
2017, 

jan-apr 
2016, 

jan-apr 
2016. 

jan-dec 
  

Sjukfrånvarotid 8,5 7,6 7,3   

- varav tid med 
långtidssjukfrånvaro 

62,5 65,0 66,5 
 

Sjukfrånvarotid, kvinnor 9,6 8,7 8,4 
 

Sjukfrånvarotid, män 5,5 4,8 4,6 
 

Sjukfrånvarotid, 29 år eller 
yngre 

6,7 5,4 5,5 
 

Sjukfrånvarotid, 30 - 49 år 8,6 7,7 7,5 
 

Sjukfrånvarotid, 50 år eller 
äldre 

9,0 8,3 8,0 
 

 

Tabell 3 Antal anställda 

  2017-04 2016-04 2016-12 

Heltidsanställda 8 773 7 744 8 287 

Deltidsanställda 1 668 2 410 2 157 

Timanställda 1 667 1 905 1 817 

Totalt 12 019 11 831 11 903 
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Beskrivning av kommunkoncernens bolag  

Umeå kommunföretag AB (UKF) 

Inom IDUN 1 har bygglov för lokal till ny hyresgäst beviljats och arbetet med anpassning har startat.  
 
Resandet i lokaltrafiken fortsätter att slå nya rekord. Efter fyra månader är resandeökning drygt 8 

procent, eller nära 300 000 resor, jämfört med motsvarande period år 2016. Kollektivtrafiken möter 

den kraftiga resandeökningen genom att tillföra fler bussar från kommande vintertidtabell. Arbetet 

med en fossilfri lokal kollektivtrafik kan förhoppningsvis slutföras under året. 

Verksamheten vid företagsinkubatorn BIC Factory löper planenligt med 13 företag. I dagsläget finns 

flertalet sökande till verksamheten. En utvärdering har genomförts bland entreprenörerna och 

verksamheten har under perioden tillhandahållit stöd, nätverk och aktiviteter för att främja 

entreprenörernas utveckling. 

Infrastruktur i Umeå AB (Inab) 

Dotterbolagen Umeå Badhus AB och Umeå C Utveckling AB har fusionerats med moderbolaget under 

mars månad. Försäljning av Gamla Gymnastiken har slutförts. Arbetet med renovering av 

Järnvägsstationen Umeå C är inne i slutskedet och beräknas färdigställt under tertial två 2017. 

Planering för byggande av en ny järnvägsterminal vid Dåva Företagspark har startat. 

AB Bostaden i Umeå 

I början av året tecknades en överenskommelse med Hyresgästföreningen, där hyrorna för 

bostadslägenheter höjs med i genomsnitt 0,8 procent från den 1 april 2017.  

Arbetet med byggnation av 159 lägenheter Öst på stan - kvarteret Mården - har börjat. Inflyttning 

beräknas ske under 2018. På Böleäng- inom kvarteret Kastanjen - pågår byggnation av 180 

lägenheter. I 60 av dessa lägenheter har inflyttning redan skett och för övriga 120 lägenheter sker 

inflyttning under perioden juni – oktober.  

Umeå Energi AB 

Bredbandsexpansionen i kommunen är stor och verksamheten har aldrig tidigare haft så hög 

anslutningstakt som det senaste året. Utbyggnaden finansieras med bidrag från Jordbruksverket, 

anslutningsavgifter från fastighetsägarna och investeringar av Umeå Energi. Projektet har 

målsättningen att 2 400 fastigheter kan nås med utbyggnaderna.  

Umeå Energis namnrättigheter för Umeå Energi Arena har analyserats med avseende på 

exponeringsvärdet. Rapporten visar att Umeå Energi Arena under 2016 omnämnts i totalt 623 
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redaktionella artiklar och 667 inlägg i sociala medier. Exponeringen har genererat ett annonsvärde 

motsvarande cirka 27 mnkr. 

Föregående års stora intresse för solcellsanläggningar har lett till att verksamheten arbetar med 

planering för montering av solcellsanläggningar hos drygt 30 privatkunder och sex företag. 

För att undvika elavbrott gjordes en proaktiv röjningsinsats under vintern och under den snörika 

delen av året konstaterades den lägsta avbrottsnivån uppmätt under de senaste åren. 

I början av året drabbades torrefieringsanläggningen i Holmsund av en brand i en torkanläggning. 

Återställningen påbörjades omedelbart. Händelsen bedöms inte påverka lanseringen av teknologin 

på den internationella marknaden. 

Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva)  

Vattenförsörjning på kort och lång sikt är ett prioriterat arbete för vatten- och avlopps- 

verksamheten. Verksamheten har fokuserat på att utarbeta strategiska arbetsplaner som 

säkerställer att kommunens invånare kan få tillgång till reservvatten, nödvatten och även att 

vattenvolymerna skall kunna öka i takt med att Umeå expanderar.  Vattenresurserna i Umeå är 

kartlagda och det finns en begränsad tillgång på vatten vilket innebär att man på sikt måste koppla 

ihop de större vattentillgångarna för att tillgodose behovet. Samtidigt undersöks möjligheter att 

hitta vatten i närliggande kommuner. En ekonomisk VA-plan för de närmaste 10-15 åren är 

framtagen och visar på ett investeringsbehov på cirka 3 mdkr under de kommande 15 åren. 

I Umeå har effekten av taxeförändringen den 1 januari 2017 inneburit fler abonnemang av 

matavfallskärl och större mängder matavfall som sorteras ut vilket är helt i linje med Avfallsplanen 

2020. En förstudie om nytt insamlingssystem av hushållsavfall i Umeåregionen har genomförts och 

nu pågår den politiska förankringen av resultatet inför kommande beslut i kommunfullmäktige.  

På Klockarbäckens återvinningscentral har den nya mottagningen av farligt avfall färdigställts och 

tagits i bruk. Mängderna som kunderna lämnar till återbruk för återanvändning ökar bland annat 

tack vare samarbete med Viva resurs och Myrorna. 

Ett omfattande utvecklingsarbete har påbörjats för att anpassa arbetsätt och IT-stöd mot de nya 

förutsättningarna avseende samarbete med flera kommuner och kommande investeringsbehov.  
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Dåva Deponi och Avfallscenter AB 

Året har startat bra med ett flertal projekt som lämnat avfall till bolaget. Förutom bolagets 

kontinuerliga flöden har det inkommit förorenad jord, sulfidjord och även en ökad mängd slam från 

ett antal saneringsentreprenader.  

Under perioden har Dåva DAC blivit medlemmar i både Processum och RE: Source. Dessa 

organisationer arbetar med forskning och utveckling inom avfall- och bioraffinaderiområdet, detta 

ligger i linje med bolagets verksamhet och framtida inriktning. 

Bolaget anordnade ett sulfidjordsseminarie i slutet av april. Antalet deltagare från hela Norrland 

uppgick till 110 för att diskutera framtidens omhändertagande och synsätt i denna fråga. Seminariet 

kommer att följas upp till hösten för att fortsätta driva frågan mot en mer hållbar lösning. 

Umeå Parkerings AB (Upab) 

Byggande av det nya parkeringshuset vid Järnvägsallén fortsätter och beräknas vara färdigt i 

september-oktober. Arbetet med att utöka p-ledsystemet i centrum fortsätter. Nu finns skyltsystem 

för hänvisning och antal lediga platser även för Åhlénstaket uppsatta.  

Kompetensspridning 

Två stora projekt, Cleaner Growth och Cleantech Kvarken, pågår med många aktiviteter.  

Inom Cleaner Growth har ett event - ”Tillsammans skapar vi global attraktionskraft”- genomförts på 

Grand Hotel i Stockholm, syftet var att skapa nya samarbeten kring en attraktiv internationell 

marknadsplats för miljövänliga lösningar.  

Under perioden har verksamheten haft besök av delegation från Hong Kong som fick träffa företag 

för att knyta värdefulla affärskontakter. ”Bioekonomiriksdagen” arrangerades i Ö-vik av North 

Sweden Cleantech, Processum och Ö-viks kommun. Deltagare var 150 nyckelpersoner och 

beslutsfattare från bioekonomiföretag och organisationer från hela landet. 

Cleantech Kvarken: Under Energy Week 20-24 mars arrangerade North Sweden Cleantech ”Energy 

Business Forum” i Vasa tillsammans med projektets finska samarbetspartners och representanter 

från tio länder, vilket innebar stora möjligheter för svenska och finska cleantechföretag att hitta nya 

exportmarknader. 

Umeå Folkets Hus u.p.a. 

Verksamheten har haft en bra start på året med hög beläggning. Festivalen House of Metal i mars 

blev besöksmässigt och medialt en succé. 

I dagarna har ombyggnationen av Vasaplan påbörjats, viss osäkerhet råder kring hur mycket detta 

kommer att påverka verksamheten. 
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Västerbottens Museum AB 

Under perioden har detaljbudgeten för året färdigställts och underhållsplan för friluftsmuseet 

Gammlia påbörjats. Verksamhetsplanering inför år 2018 har skett och en ny plan antas i juni. 

Rekrytering av affärsutvecklare har gjorts i syfte att skapa möjlighet till ökad försäljning av museets 

produkter och utbud.  Museet har deltagit på branschens årliga möte som utställare med 

samlingshanteringssystemet Sofie. Under perioden har tredje året av projektet Mångfald – minoritet 

– kulturhistoria påbörjats med bl a beviljade bidrag från Kulturrådet. Kultur- och demokratiministern 

besökte museet den 10 mars och fokuserade särskilt på museets hantering av mänskliga kvarlevor. 

Museet arrangerade en seminariedag under berättarfestivalen i Skellefteå.  Under perioden har tre 

utställningar öppnats och ytterligare åtta utställningar som öppnade föregående år har fortsatt visats 

under delar av perioden.  
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Resultat 

Kommunkoncernens resultat – kort sammanfattning 

Resultatet för Umeå kommunkoncern uppgår till 319 mnkr (169 mnkr) och är en förbättring med 150 

mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. I resultatet ingår Umeå kommun med 110 

mnkr (-53 mnkr) och Umeå Kommunföretag koncern med 208 mnkr (222 mnkr). Förbättringen i 

kommunkoncernen är till största delen hänförlig till kommunen och beror på engångseffekter som 

till exempel försäljning av mark och exploateringsfastigheter samt reavinster.  

Umeå Energis resultat ingår i kommunkoncernen med 133 (154 mnkr), Bostaden ingår med 67 mnkr 

(60 mnkr) och Umeva ingår med 3 mnkr (6 mnkr).  

Finansnettot uppgår till - 74 mnkr (- 81 mnkr) och beror på lägre ränta samt minskade lån i de 

kommunala bolagen.   

Diagram 1 Resultat i Umeå kommunkoncern  

 

Kommunkoncernens helårsprognos jämfört med budget 

Helårsprognosen för Umeå kommunkoncern beräknas till 485 mnkr vilket överstiger  det 

budgeterade resultatet  (401 mnkr) med 84 mnkr. Koncernbolagens prognos ingår med 342 mnkr 

och kommunen med 143 mnkr varav kommunens budgetavvikelse beräknas till 83 mnkr.  

Kommunens resultat – kort sammanfattning 

Periodens resultat uppgår till 110 mnkr vilket visar en förbättring med 163 mnkr jämför med 

föregående år (- 53 mnkr).   I årets resultat ingår engångseffekter som försäljning av mark och 

exploateringsfastigheter för totalt 128 mnkr samt tillkommande reavinster från försäljning av 

anläggningstillgångar med 29 mnkr. 

110

319

-53

169

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350
mnkr

1704                 1604 1704                1604

Umeå kommun                                                 Umeå kommunkoncern



Delårsrapport, januari – april 201 7 , Umeå kommun 21 ( 34 )

Av ovanstående engångseffekter har avslut gjorts av projektet Entré Syd som netto har tillfört 80

mnkr till resultatet . Försäljning av Sc h arinska villan gav en resultatpåverkan med 11 mnkr och

försäljning av tomten Mården gav en resultatpåverkan med 1 7 mnkr .

Nedan visas ackumulerat utfall för årets första fyra månader. Den blå linjen visar ackumulerat utfa ll

föregående år.

Diagram 2 Resultatutveckling 2017

Intäkterna för perioden uppg år till 706 mnkr (52 3 mnkr) . Ökningen i jämförelse med föregående år

uppgår till 18 3 mnkr .

Verksamhetens kostnader uppg år till 2 70 6 mnkr (2 5 72 mnkr) och har ökat med 13 4 mnkr jämfört

med föregående år . Ökningen beror på ökade lönekostnaderna med 72 mnkr och ökade kostnader

för försäljning av exploateringsfastigheter med 43 mnkr . Därutöver har bidrag till kommunägda

företag ökat med 13 mnkr , ökningen avser bidrag till kollektivtrafik samt ökade driftskostnader för

resecentra. IT - licens och databasavgifter har ökat med 5 mnkr samt avgifter till intresseföreningar

med 5 mnkr. Kostnader för köp av huvudverksamhet har minskat med 15 mnkr.

Avskrivningarna uppgår till 1 18 mnkr (126 mnkr) och har sjunkit i jämförelse med föregående år.

M inskningen mellan åren beror till största delen på minsk ad avskrivning stakt med anledning av den

komponentindelning som gjorts på g ator och parker vid årets ingång .

Totalt up pgår v erksamhetens nettokostnader för perioden till - 2 1 19 mnkr ( - 2 17 5 mnkr) vilket är en

förbättring med 5 6 mnkr.
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Periodens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår totalt till 2 233 mnkr (2 124 

mnkr). Skatteintäkterna har förbättrats mot föregående år med anledning av ökat skatteunderlag. 

Det generella statsbidraget avser flyktingverksamhet. 

Tabell 3 Periodens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

mnkr 1701-1704 1601-1604 Förändring 

Skatteintäkter 2 018 1 926 92 

Inkomstutjämning 310 290 20 

Kostnadsutjämning -213 -204 -9 

LSS-utjämning 38 38 0 

Kommunal fastighetsavgift 70 67 3 

Regleringsavgift 0 -1 1 

Generella stadsbidrag 
flyktingverksamhet 10 8 2 
Summa skatterintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 2 233 2 124 109 

 

Finansnettot uppgår till – 4 mnkr (-2 mnkr). Räntan har sjunkit i jämförelse med motsvarande period 

föregående år och uppgår till 2,09 procent (2,28 procent). Låneskulden har ökat med 132 mnkr 

sedan april 2016. 

Diagram 3 Resultatutveckling de senaste fem åren 
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Kommunens helårsprognos jämfört med budget

Prognosen uppgår till 143 mnkr (85 mnkr) och är 83 mnkr högre än budgeterat resultat 60 mnkr.

Styrelse och nämnders löpande verksamhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse med – 89

mnkr. Störst budget avvikelse visar Tekniska nämnden, Äldrenämnden samt För - och

grundskolenämnden. Tekniska nämndens budget avvikelse ( - 36 mnkr) förklaras till största delen på

ökade kos tnader för hyra av externa lokaler . Äldrenämndens budget avvikelse ( - 21 mnkr) beror till

största delen på heltidsinförandet av tjänster. I För - och grundskolenämndens avvikelse ( - 25 mnkr)

är hänsyn tagen till den nya befolkningsprognosen med kraftigt uppr äknade antal elever i förskolan.

E lpriserna har under året varit högre än budgeterat vilket gör att k raftverksamheten beräknas ge en

positiv budgetavvikelse med 32 mnkr .

Kommungemensam budgetavvikelse uppgår till 140 mnkr varav g ottgörelsen med 21 mnkr fr ån

kommunens pensionsstiftelse påverkar prognosen med 5 mnkr jämfört med budgeterat belopp.

Skatter och bidrag bedöms öka med 24 mnkr . Försäljning av mark och exploateringsfastigheter samt

reavinster är engångseffekter som netto prognostiseras till 11 3 mnkr.

Tabell 4 Budgetavvikelse
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Balanskravsutredning 

Periodens balanskravsresultat är positivt och uppgår till 81 mnkr efter reducering av samtliga 

reavinster. Helårsprognosen 114 mnkr är positiv. Ett positivt balanskravsresultat är ett mått för god 

ekonomisk hushållning.  

Tabell 5 Balanskravsutredning 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav mnkr 1704 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 

Årets resultat  110 60 143 

Reducering av samtliga reavinster -29   -29 

Balanskravsresultat 81 60 114 
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Kapacitet 

Investeringar i kommunkoncernen 

Kommunkoncernens investeringar för perioden uppgår till 310 mnkr (399 mnkr) varav 

koncernbolagens investeringar uppgår till 174 mnkr (207 mnkr) och kommunens materiella 

investeringar 136 mnkr (175 mnkr).  

Kommunkoncernens prognostiserade investeringar för året beräknas till 1 875 mnkr varav 

koncernbolagens investeringar 1 019 mnkr och kommunens 856 mnkr. Utfallet för 2016 blev totalt 

1 887 mnkr varav koncernbolagens investeringar 897 mnkr och kommunens 990 mnkr. 

Koncernbolagens största investeringar: 

UKF:   Laddstation för elbussar på Umeå flygplats, 1 mnkr.  

Inab:   Umeå Hamn upplagsplan Gustavs Udde etapp ett, 1 mnkr.  

Järnvägsstationen Umeå C, 1 mnkr  

Bostaden:    Byggnation på kvarteret Kastanjen, Böleäng, 44 mnkr.  

Byggnation på kvarteret Mården, Öst på stan, 27 mnkr. 

Umeå Energi:  Investeringar i nätinfrastruktur i elnät, fjärrvärme- och 

bredbandsnät, 30 mnkr. 

Investeringar i produktionsanläggningar, 7 mnkr.  

Vakin:   Ombyggnation av gemensamhetslokaler på ön, 8 mnkr. 

   Överföringsledning Täfteå samt Hissjö, 1 mnkr. 

Upab:   Nytt parkeringshus vid Järnvägsallén, 10 mnkr. 

Västerbottens museum: Fastighetsrelaterade investeringar, 1 mnkr  
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Investeringar i kommunen 

Kommunens materiella investeringar uppgick till 136 mnkr för perioden och är 39 mnkr lägre än 

motsvarande period föregående år (175 mnkr).  

Diagram  4  Kommunens investeringsvolym 

 

Huvudelen av investeringarna, 89 mnkr, är fastighetsinvesteringar för kommunens verksamheter. 

Större fastighetsinvesteringar är äldreboende på Marieberg (25 mnkr), förskola Ålidhem (9 mnkr) 

samt Midgårdskolan (8 mnkr).  

Den största investeringen inom gator och vägar är upprustningen av Rådhustorget (4 mnkr).  

Tabell 6 Investeringsutfall 

  2015/2016 2017 Budget 2017 inkl +- 2015/2016 

Nämnder  Utfall Budget +- 
Utfall   
1701-
1704 

Budget       
1701-
1712 

+- 
Utfall 
1701-
1704 

Budget 
2017                

+-
2015/2016 

+- 

Lokaler 898 984 86 89 505 416 89 591 503 

Gator och 
vägar 206 366 160 17 152 135 17 312 295 

Parker 60 48 -12 2 24 21 2 12 10 

IT 47 70 23 4 42 38 4 65 61 

Utrustning 
och fordon 243 472 229 23 133 110 23 363 339 

Summa 1 454 1 941 487 136 856 720 136 1 343 1 207 
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Självfinansieringsgrad investeringar 

Kommunkoncernens självfinansieringsgrad uppgår till 195 procent (114 procent) och kommunens till 

168 procent (38 procent). Den höjda självfinansieringsgraden beror enbart på kommunens 

resultatförbättring som är föranlett av engångsposter. Reduceras engångsposterna uppgår 

självfinansieringsgraden till 89 procent. 

Soliditet 

Soliditeten beskriver hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med egna medel. 

Beräknad soliditet är inklusive pensionsförpliktelser. 

Soliditeten påverkas av resultatutvecklingen samt förändring av tillgångar. Umeå kommunkoncerns 

soliditet för perioden uppgår till 23 procent och Umeå kommuns soliditet uppgår till 22 procent. 

Soliditeten har förbättrats jämfört både med motsvarande period föregående år samt årsskiftet. 

Anledningen till ökningen beror på att en justering av eget kapital till följd av komponentindelning 

och aktivering av projekt inom gator och parker. Sammanlagt har 173 mnkr tillförts till eget kapital. 

Även förbättrat resultat samt minskat pensionsåtagande i ansvarsförbindelsen påverkar soliditeten 

positivt. 

Tabellen nedan visar soliditeten för årets första fyra månader samt helårsvärden för åren 2013 – 

2016.  

Diagram 5 Soliditet 
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Risker 

Krafthandel 

Umeå kommun äger 25,85 procent av Stornorrfors kraftstation. Vattenfall är majoritetsägare och 

äger resterande del.  

När utbudet av alternativa energikällor ökar samt klimatet blir mildare påverkas kraftverksamhetens 

resultat. Årets producerade volym är lägre jämfört med föregående år och lägre jämfört med budget. 

Priserna är oförändrade jämfört med föregående år men högre än budgeterat. Prognosen visar en 

positiv budgetavvikelse med 32 mnkr.    

Internbanken och lånefinansierade investeringar 

Kommunens låneskuld uppgick till 1 813 mnkr vid utgången av april. Skulden har ökat med 68 mnkr 

under perioden.  

Räntan har sjunkit i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgår till 2,09 procent 

(2,28 procent). En ökande skuld medför en ökande riskexponering när räntan stiger.  

Internbankens totala skuldportföljd 9 060 mnkr för koncernen har minskat sedan årsskiftet med 280 

mnkr (9 340 mnkr). Utöver internbanken finns det externa lån i koncernen med 748 mnkr. Den totala 

skulden för räntebärande lån har minskat med 284 mnkr för koncernen från 10 092 mnkr till 9 808 

mnkr. Av bolagen är det Umeå Energi som fortsätter att amortera (226 mnkr).  

Diagram  6 Umeå kommuns skuldutveckling 
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Pensionskostnader

Pensionskostnaderna påverkas bland annat av RIPS - räntan. När RIPS - räntan stiger sjunker

pensionskulden och vid en minskning av RIPS - räntan ökar pensionsskulden . Med dagens rådande

ränteläge är risken låg för att RIPS - räntan sjunke r ytterligare. RIPS - räntan har varit oförändrad de

senaste åren.

Pensioner intjänade före 1998 är idag i en ansvarsförbindelse i balansräkningen. I remissförslaget ”En

ändamålsenlig kommunal redovisning” föreslås att hela ansvarsförbindelsen lyfts in i

balansräkningen som en skuld. Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Går lagförslaget

igenom innebär det att vid betalning redovisas pensionsutbetalningar som en minskad skuld, inte

som en kostnad. Detta påverkar likviditeten och måste tas i beaktande vid budgetbeslut.

Ko ntroll

Nämndernas budgetavvikelse och jämförelse mot föregående år

Budgetavvikelsen för perioden uppgår till 174 mnkr och innebär en förbättring med 153 mnkr

jämfört med motsvarande period föregående år (21 mnkr) . Budgetavvikelsen förklaras främst av

tillf älliga försäljnings intäkter, reavinster och avskrivningar inom kommunstyrelsen samt skatter och

b idrag . Övriga nämnder uppvisar en budget i balans för perioden.

Tabell 7 Nämndernas Budgetavvikelse



Delårsrapport, januari–april 2017, Umeå kommun 30 (34) 

Avstämning av kommunens finansiella mål 

Umeå kommun har från och med år 2017 ett finansiellt mål (föregående år två mål). Det finansiella 

målet är att år 2020 ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning uppgå till lägst 1 procent. 

Tack vare ett positivt resultat så är det finansiella målet uppfyllt för de fyra första månaderna. 

Motsvarande period föregående år var måluppfyllelsen – 3 procent.  

Tabell 8 Måluppfyllelse: Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning 

Mål 1 år 2017 4,9% 

Resultat 110 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning 2 233 

Diagram 7  Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning för Umeå kommun och Umeå kommunkoncern  

                Umeå kommun      Umeå kommunkoncern 

 mnkr 2017-04-30 2016-04-30 2017-04-30 2016-04-30 

Verksamhetens intäkter 706 523 1 654 1 432 

Verksamhetens kostnader -2 706 -2 572 -3 207 -3 018 

Avskrivningar -118 -126 -286 -287 

Verksamhetens nettokostnader -2 119 -2 175 -1 840 -1 874 

Skatteintäkter 2 018 1 926 2 018 1 926 

Generella statsbidrag och utjämning 214 197 214 197 

Finansiella intäkter 63 72 1 -4 

Finansiella kostnader -67 -74 -75 -77 

Resultat före extraordinära poster 110 -53 319 169 

Minoritetsandel 0 0 0 0 

Skatter 0 0 0 0 

Årets resultat 110 -53 319 169 
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Balansräkning för Umeå kommun och Umeå kommunkoncern (mnkr) 

            Umeå kommun Umeå Kommunkoncern 

 mnkr 2017-04-30 2016-12-31 2017-04-30 2016-12-31 

Tillgångar         

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar         

  Programvaror och licenser 4 4 69 73 

Materiella anläggningstillgångar         

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 213 4 886 12 607 12 350 

   Pågående anläggning 856 895 1 563 1 505 

   Maskiner och inventarier 327 344 4 121 4 153 

Finansiella anläggningstillgångar         

   Aktier, andelar, bostadsrätter 409 407 250 248 

   Långfristiga fordringar 7 258 7 607 73 90 

Summa anläggningstillgångar 14 067 14 143 18 683 18 419 

          

Omsättningstillgångar         

Förråd och lager 43 77 108 158 

Kortfristigar fordringar 664 614 1 034 1 061 

Likvida medel 3 1 13 57 

Summa omsättningstillgångar 710 692 1 155 1 276 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 14 776 14 835 19 838 19 695 

          

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER         

          

Eget kapital         

Ingående eget kapital 3 762 3 677 6 543 6 194 

Ändrad redovisningsprincip 0 0 0 0 

Justering eget kapital 173 0 173 0 

Årets resultat 109 85 319 349 

Summa eget kapital 4 044 3 762 7 035 6 543 

          

Minoritetsandel 0 0 5 5 

          

Avsättningar 440 434 972 964 

          

Skulder         

Långfristiga skulder 9 060 9 340 10 093 10 375 

Kortfristiga skulder 1 232 1 299 1 733 1 808 

Summa skulder 10 292 10 639 11 826 12 183 

          

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR          

OCH SKULDER 14 776 14 835 19 838 19 695 

          

Panter och ansvarsförbindelser         

Ansvarsförbindelser         
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Resultatredovisning för kommunkoncernens bolag (mnkr) 

 

 

x

UKF Umeå 

Energi

Bostaden Umeva Inab Upab Dåva 

DAC 

Komp. 

Spridn.

Science 

park

Vb     

museum

Rörelseintäkter 46 554 361 106 29 26 12 2 0 16

Rörelsekostnader -46 -400 -262 -95 -20 -23 -11 -2 0 -15

Rörelseresultat 1 154 99 10 9 3 1 0 0 1

Finansnetto -2 -20 -32 -7 -6 0 0 0 0 0

Resultat efter 

finansnetto -1 133 67 3 3 3 1 0 0 1

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Periodens resultat -1 133 67 3 3 3 1 0 0 1

Resultatjämförelse

Period föregående år -3 154 60 6 -2 -1 3 0 0 -1

Årsbudget -2 148 183 2 1 2 7 0 0 0
Årsprognos -7 151 186 2 2 1 7 0 0 0

Investeringar

Periodens inv. 1 55 76 23 2 13 1 0 0 1

Årsbudget 10 272 550 106 - 45 6 0 0 3

Årsprognos 10 270 555 142 - 35 6 0 0 3
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 185 

Diarienr: KS-2017/00489 

Delårsrapport 2017 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 319 mnkr för perioden 

januari – april 2017. Umeå kommuns resultat ingår med 110 mnkr. 

 

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden januari 

– april 2017. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunkoncerns resultat för perioden januari – april 2017 uppgår 

till 319 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med 110 mnkr. 

Styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden uppgår till 174 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns delårsrapport januari – april 2017. 

Beredningsansvariga 

Monica Fryxå, redovisningschef 

Susanne Aidanpää, ekonomidirektör 

Beslutet ska skickas till 
KS-KF   
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Tjänsteskrivelse 
2017-05-17 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00460 

Höjd avgift gällande felparkering 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att från och med den 1 juli 2017 fastställa felparkeringsavgifterna i enlighet 
med tekniska nämndens förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Umeå Parkerings AB har inkommit med en skrivelse om att höja avgifterna 
för felparkering och timtaxor för parkering. Kommunfullmäktige beslutade 
2013-06-17 i samband med beslutet om fastställande av maxtaxa för 
parkeringsavgift på gatumark att delegera till tekniska nämnden att besluta 
övriga förekommande avgiftsnivåer KS-2013/00579. 
Felparkeringsavgifterna är inte höjda sedan 2006-05-01 och 
parkeringsavgifterna höjdes senast 2013-01-01. Tekniska nämnden 
beslutade 2017-04-27, § 47 att fastställa avgiftsnivåer (taxor) för parkering 
på gatumark i enlighet med Umeå parkerings ABs förslag. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens protokoll 2017-04-27, § 47. 
Förslag om höjning av avgifter för felparkering.  
Förslag om höjning av parkeringsavgifter.  

Beslutet ska skickas till 
UPAB   
 
 
Jonas Jonsson  
stadsdirektör  
 



Sida 1 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 75 

Diarienr: KS-2017/00460 

Höjd avgift felparkering 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att från och med den 1 juli 2017 fastställa felparkeringsavgifterna i 

enlighet med tekniska nämndens förslag. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

att uppmana tekniska nämnden/UPAB att skjuta upp införandet av 

höjda avgiftsnivåer för parkering på gatumark till 1 januari 2019. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Parkerings AB har inkommit med en skrivelse om att höja 

avgifterna för felparkering och timtaxor för parkering. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 i samband med beslutet om 

fastställande av maxtaxa för parkeringsavgift på gatumark att delegera till 

tekniska nämnden att besluta övriga förekommande avgiftsnivåer KS-

2013/00579. Felparkeringsavgifterna är inte höjda sedan 2006-05-01 och 

parkeringsavgifterna höjdes senast 2013-01-01. Tekniska nämnden 

beslutade 2017-04-27, § 47 att fastställa avgiftsnivåer (taxor) för 

parkering på gatumark i enlighet med Umeå parkerings AB:s förslag. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2017-04-27, § 47. 

Förslag om höjning av avgifter för felparkering.  

Förslag om höjning av parkeringsavgifter. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
UPAB   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2017-04-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 47 

Diarienr: TN-2017/00291 

Höjd avgift gällande parkering och felparkering 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige  

 

- att från och med den 1 juli fastställa felparkeringsavgifterna i 

enlighet med Umeå parkerings ABs förslag. 

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

- att fastställa avgiftsnivåer (taxor) för parkering på gatumark i 

enlighet med Umeå parkerings ABs förslag. 

 

Reservation 

Stefan Nordström (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Parkerings AB har inkommit med en skrivelse om att höja 

avgifterna för felparkering och timtaxor för parkering. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 i samband med beslutet om 

fastställande av maxtaxa för parkeringsavgift på gatumark att delegera till 

Tekniska nämnden att besluta övriga förekommande avgiftsnivåer KS-

2013/00579. 

Felparkeringsavgifterna är inte höjda sedan 2006-05-01 och 

parkeringsavgifterna höjdes senast 2013-01-01. 

 

Förslag på sammanträdet 

Stefan Nordström (M) yrkar på att det inte ska ske en höjning av avgiften i 

den orangea zonen. 

Gabriel Farrysson (MP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 

Johan Stål (V) yrkar för bifall till tjänsteskrivelsen.  

Fredrik Rönn (C) ställer sig bakom Stefan Nordströms (M) yrkande. 

Jan Kollberg (KD) ställer sig bakom Stefan Nordströms (M) yrkande. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2017-04-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och konstaterar att nämnden 

beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag om höjning av avgifter för felparkering. Bilaga. 

Förslag om höjning av parkeringsavgifter. Bilaga. 

 

Beslutet ska skickas till 
UPAB, Kommunfullmäktige, Jonas Sörlén 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 169 

Diarienr: KS-2017/00460 

Höjd avgift gällande parkering och felparkering 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att från och med den 1 juli 2017 fastställa felparkeringsavgifterna i 

enlighet med tekniska nämndens förslag. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

att uppmana tekniska nämnden/UPAB att skjuta upp införandet av 

höjda avgiftsnivåer för parkering på gatumark till 1 januari 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeå Parkerings AB har inkommit med en skrivelse om att höja 

avgifterna för felparkering och timtaxor för parkering. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 i samband med beslutet om 

fastställande av maxtaxa för parkeringsavgift på gatumark att delegera till 

tekniska nämnden att besluta övriga förekommande avgiftsnivåer KS-

2013/00579. Felparkeringsavgifterna är inte höjda sedan 2006-05-01 och 

parkeringsavgifterna höjdes senast 2013-01-01. Tekniska nämnden 

beslutade 2017-04-27, § 47 att fastställa avgiftsnivåer (taxor) för 

parkering på gatumark i enlighet med Umeå parkerings AB:s förslag. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2017-04-27, § 47. 

Förslag om höjning av avgifter för felparkering.  

Förslag om höjning av parkeringsavgifter.  

Beslutet ska skickas till 
UPAB   
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Tjänsteskrivelse 
2017-05-17 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00463 

Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i 

hemmet och egenavgifter för nutritionsprodukter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Att fastställa avgift för insatser med hemsjukvård inom hälso- och sjukvård 
i hemmet från och med 1 januari 2018 enligt bilaga. 
 
Att fastställa avgifter för nutritionsprodukter från och med 1 juni 2017 
enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen rätt att ta ut vårdavgifter för 
kommunal hälso- och sjukvård. Idag är avgifterna olika beroende på vem 
vårdgivaren är. Avgiften för besök i öppenvården är i landstinget 200 kr per 
besök och avgiften för hemsjukvård är i Umeå kommun 92 kr per månad. För 
hembesök utgår det ingen avgift.  
 
Syftet med översynen av avgifter inom hälso- och sjukvård i hemmet, är att 
utifrån ett medborgarperspektiv jämställa kommunens avgifter för 
hemsjukvård med landstingets avgifter för öppen sjukvård.  
 
Fram till och med den 31 maj 2017 fakturerar Västerbottens läns landsting för 
nutritionsprodukter förskrivna till patienter i ordinärt boende. Från och med 
den 1 juni 2017 övergår ansvaret för faktureringen av egenavgifter för 
nutritionsprodukter till kommunerna inom länet. 

Beslutsunderlag 
Äldrenämndens protokoll inklusive bilagor. 

Beredningsansvariga 
Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00463 
 
 
 
Susanne Aidanpää Lennart Malm 
Ekonomidirektör Budget- och finanschef 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 76 

Diarienr: KS-2017/00463 

Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i 

hemmet och egenavgifter för nutritionsprodukter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa avgift för insatser med hemsjukvård inom hälso- och 
sjukvård i hemmet från och med 1 januari 2018 enligt bilaga. 
 
att fastställa avgifter för nutritionsprodukter från och med 1 juni 2017 
enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen rätt att ta ut vårdavgifter 
för kommunal hälso- och sjukvård. Idag är avgifterna olika beroende på 
vem vårdgivaren är. Avgiften för besök i öppenvården är i landstinget 200 
kr per besök och avgiften för hemsjukvård är i Umeå kommun 92 kr per 
månad. För hembesök utgår det ingen avgift. Syftet med översynen av 
avgifter inom hälso- och sjukvård i hemmet, är att utifrån ett 
medborgarperspektiv jämställa kommunens avgifter för hemsjukvård 
med landstingets avgifter för öppen sjukvård. Fram till och med den 31 
maj 2017 fakturerar Västerbottens läns landsting för nutritionsprodukter 
förskrivna till patienter i ordinärt boende. Från och med den 1 juni 2017 
övergår ansvaret för faktureringen av egenavgifter för 
nutritionsprodukter till kommunerna inom länet. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens protokoll inklusive bilagor. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 
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 2017-03-14 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Umeå Kommun  Ledning och stab ÄN 
 
Postadress 901 84 Umeå Frida Hald  
Besöksadress Skolgatan 31A    
Tel växel 090-16 10 00 (växel)    
 

 
 
 
 
 

Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i 
hemmet och egenavgifter för nutritionsprodukter 

Bakgrund 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen rätt att ta ut vårdavgifter 

för kommunal hälso- och sjukvård. Idag är avgifterna för patienten olika 

beroende på vem vårdgivaren är, Umeå kommun eller Västerbottens läns 

landsting. Avgiften för besök i öppenvården är i landstinget 200 kr per 

besök och avgiften för hemsjukvård är i Umeå kommun 92 kr per månad. 

För hembesök utgår det ingen avgift.  

Syftet med översynen av avgifter inom hälso- och sjukvård i hemmet och 

egenavgifter för nutritionsprodukter, är att utifrån ett 

medborgarperspektiv jämställa kommunens avgifter för hemsjukvård med 

landstingets avgifter för öppen sjukvård. När det gäller egenavgifter för 

nutritionsprodukter övergår kostnadsansvaret och ansvaret för 

faktureringen från landstinget till kommunerna i Västerbottens län enligt 

överenskommelse från och med den 1 juni 2017. 

Definitioner 

Insatserna vid hembesök och hemsjukvård skiljer sig åt och det är viktigt att 

tydliggöra definitionerna av begreppen hembesök och hemsjukvård, samt 

vad som ingår i hemsjukvård. 

 

Hemsjukvård Socialstyrelsens definition: Hälso- och sjukvård i 

patientens bostad och där ansvaret för de 

medicinska åtgärderna är sammanhängande 

över tiden. Åtgärderna ska ha föregåtts av vård- 

och omsorgsplanering.  
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Umeå kommuns användning av begreppet:  

Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (HSiH) 

utförda av sjuksköterska eller på delegation. 

 

Hembesök Socialstyrelsens definition: Öppenvårdsinsats i 

patients bostad eller motsvarande. I nationell 

statistik akut sjukdom hos patient som får 

hemsjukvård men där orsaken inte omfattas av 

vård- och omsorgsplanen.  

 

Umeå kommuns användning av begreppet: 

Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (HSiH) 

som kan utföras av såväl sjuksköterska som 

annan hälso- och sjukvårdslegitimerad personal. 

 

Hemsjukvård och hembesök inom Umeå kommun 

Kommunens verksamhet Hälso- och sjukvård i hemmet (HSiH) omfattar 

såväl hemsjukvård som hembesök av hälso- och sjukvårdslegitimerad 

personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och insatser av 

undersköterska efter delegation). I det dagliga arbetet kan de sammanfalla 

tidsmässigt.  

Enligt mätningar under år 2016 var det i genomsnitt 896 personer som 

löpande har insatsen hemsjukvård. Uppskattningen är att det av dessa är 

ungefär 140 personer som når maxtaket och avgiften för insatsen 

hemsjukvård reduceras.  

Enligt mätningar under år 2016 var det i genomsnitt 847 pågående ärenden 

med insatsen hembesök från sjuksköterska och 301 pågående ärenden 

med insatsen hembesök från arbetsterapeut.  

Fördelning av antalet med HSiH-insats över och under 65 år har inte varit 

avgörande i detta uppdrag. Liksom uppgifter om fördelningen mellan 

kvinnor och män. Uppgifter om antalet besök i snitt per person kan komma 

att behövas beroende av beslutet.  
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 Antal snitt/månad Antal snitt/år 

HSiH - Hembesök 12 888 154 653 

Ärenden - Personer  896 

Lagstiftning 

Socialtjänstlagen 

Enligt socialtjänstlagen har kommunen rätt att ta ut vårdavgifter för 

kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Avgiften 

ska vara skälig enligt grunder som kommunen bestämmer och avgiften får 

inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen får inte ta ut mer 

avgifter än att den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel av sin inkomst för 

personliga behov och andra normala levnadskostnader. Avgifterna har ett 

avgiftstak och får tillsammans med avgifter för kommunal hälso- och 

sjukvård per månad uppgå till högst en viss andel av prisbasbeloppet.  

Hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen rätt att ta ut vårdavgifter 

för hälso- och sjukvård i hemmet. Dessa får tillsammans med avgifter för 

hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts 

genom ett hyresförhållande och för annan liknande social insats inte uppgå 

till ett högre belopp än en viss andel av prisbasbeloppet, det så kallade 

avgiftstaket.  

Landstingets avgifter inom öppenvården 

Landstingets avgifter för öppenvård ingår i landstingets högkostnadsskydd 

som är 1 100 kr per år. Avgiften för besök hos bland annat läkare, 

sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, dietist, fysioterapeut, psykolog med 

flera är 200 kr per besök.  

Avgifter för hemsjukvård inom Umeå kommun 

Kommunfullmäktige beslutade § 209 2013-12-16 om fastställande av 

avgifter för hälso- och sjukvård i ordinärt boende. De nuvarande grunderna 

för kommunens avgifter för hemsjukvård är kopplade till landstingets 

högkostnadsskydd i öppenvård. Landstingets högkostnadsskydd är 1 100 kr 

per år och avgiften för hemsjukvård i Umeå kommun utgör en tolftedel av 
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detta belopp, det vill säga 92 kr per månad. Beloppet är oberoende av 

antalet besök varje månad. 

 

Likvärdiga avgifter 

Länets kommuner har enats om att avgiften för hemsjukvård ska motsvara 

landstingets högkostnadsskydd, trots att kommunerna inte omfattas av 

detta i gällande lagstiftning.  Landstingets högkostnadsskydd för öppen 

sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård uppgår till 1 100 kr 

per år. Samtliga kommuner i Västerbotten har tidigare valt att ta ut 

beloppet som en månadsavgift (92 kr/mån = 5 % av maxtaxan). Det är en 

fördel med samma avgiftsnivåer hos de båda huvudmännen för att inte 

skapa någon konkurrens på grund av lägre avgifter. Men framför allt är det 

utifrån ett medborgarperspektiv viktigt att det blir tydligt för den enskilde 

personen vilka avgifter som gäller.  Det ska inte spela någon roll vilken 

huvudman som har ansvaret för insatsen.  

 

Förslag till ny avgift för insatser med hemsjukvård 

inom hälso- och sjukvård i hemmet 

För att få mer jämlika avgifter jämfört med landstinget föreslås införande 

av en avgift på 200 kr per besök med hemsjukvård, samma avgiftsnivå som 

för besök inom öppenvården hos landstinget. När kostnaden för besök 

med hemsjukvård inom en 12 månaders period har uppgått till 1 100 kr blir 

besöken kostnadsfria perioden ut. För personer som endast har insatsen 

hemsjukvård innebär det att avgiftstaket för insatsen även i kommunen är 

1 100 kr per år. Förändringen i förslaget är endast av principiell karaktär för 

de som har insatserna under en längre period. Samtidigt som de med 

behov av hemsjukvård under kortare period tidigare haft ett kraftigt 

reducerat pris. Nu blir kostnaden för hemsjukvården jämlik oberoende av 

hur lång tid en enskild person behöver hemsjukvård.  

 

Förslaget är att avgiften för hemsjukvård ska börja gälla från och med den 

1 januari 2018. Detta för att enklare kunna följa en tolvmånadersperiod 

och kalenderår för högkostnadsskyddet. Men även för att verksamheten 
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ska få tid att anpassa sig till de nya förutsättningarna med registrering av 

besök, kontroll av högkostnadsskyddet etc.  

 

Avgift för insatser med hemsjukvård inom hälso- och sjukvård i hemmet: 

 För hemsjukvård uttas en avgift på 200 kr per besök, upp till 1 100 

kr per år, samma nivå som på landstingets högkostnadsskydd.  

 Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018. 

 

Egenavgifter för nutritionsprodukter 

Fram till och med den 31 maj 2017 fakturerar Västerbottens läns landsting 

för nutritionsprodukter förskrivna till patienter i ordinärt boende. Från och 

med den 1 juni 2016 övergår ansvaret för faktureringen av egenavgifter för 

nutritionsprodukter till kommunerna inom länet.  

Under 2009 infördes, enligt en rekommendation av Norrlandstingens 

Regionförbund, egenavgifter i regionen för FSMP, Food for Special Medical 

Purposes. Norrländska läkemedelsrådet gav våren 2015 representanter i 

länen uppdraget att se över och föreslå uppräkningsnivå för egenavgifter 

vid förskrivning av FSMP inom regionen. Ett förslag har nu arbetats fram, 

vilket baseras på konsumentverkets beräkningar av livsmedelskostnader 

för matkorgar när all mat lagas hemma, för olika åldersgrupper (18–75 år) 

med hänsyn tagen till kön. Landstingsfullmäktige beslutade den 31 januari 

2017 att anta förslaget för egenavgifter för nutritionsprodukter.  

Verksamheten bedömer att av de ca 890 personer som är inskrivna inom 

Hälso- och sjukvård i hemmet (HSiH) i Umeå kommun, har ungefär 25 % 

någon form av nutritionsprodukter. Den största delen har det dock som ett 

komplement till ordinarie kost. 

I förslaget har en viktning av kostnaden gjorts till fördel för äldre personer, 

då matkostnaderna kan vara något lägre för denna grupp och merparten av 

patienterna tillhör de äldre åldersgrupperna. Kostnaden för helnutrition 

utan viktning mot äldre åldersgrupper skulle bli 1 950 kronor. Eftersom 

landstinget idag fakturerar avgiften till berörda personer efter föreslagna 

avgiftsnivåer, innebär förslaget ingen förändring för den enskilde. 
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Avgifter för nutritionsprodukter:  

Hel nutrition, avgiftsnivå 1 800 kronor per månad 

Avgift för de som har sondnäring och/eller kosttillägg som sin enda 

näringskälla. Smakportioner av finfördelad mat kan ingå, men har inte som 

huvudsyfte att vara en del av nutritionsbehandlingen. 

 

Halv nutrition, avgiftsnivå 900 kronor per månad 

Avgift för de som har betydande behov av speciallivsmedel i sitt dagliga 

kosthåll, där minst halva, men inte hela det individuella närings- och 

energibehovet kommer från speciallivsmedel. 

 

Anmärkning: Denna avgiftsnivå tillämpas för de med låga energibehov som 

har sondnäring och/eller kosttillägg som enda näringskälla motsvarande ≤ 1 

000 kcal per dygn. 

 

Tilläggsnutrition, avgiftsnivå 400 kronor per månad 

Avgift för de som har behov av komplettering av maten med kosttillägg. 

Tilläggsnutritionen motsvarar mindre än halva det individuella närings- och 

energibehovet. Här ingår även preparat för medicinsk behandling t.ex. 

produkter vid metabol sjukdom, energimoduler, berikningsprodukter. 

 

Anmärkning: För patienter med tillägg motsvarande ≤ 400 kcal per dag tas 

en avgift på 250 kronor per månad. 

 

Nutritionsprodukter förskrivna av dietist ska endast kunna beställas av 

sjuksköterska om patienten är inskriven in Hälso- och sjukvård i hemmet. 

Beslutet gäller från och med den 1 juni 2017. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-04-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 49 

Diarienr: ÄN-2017/00066 

Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i 

hemmet och egenavgifter för nutritionsprodukter 

Beslut 

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för 

insatser med hemsjukvård inom hälso- och sjukvård i hemmet från och 

med 1 januari 2018. 

 

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för 

nutritionsprodukter från och med 1 juni 2017.  

Ärendebeskrivning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen rätt att ta ut vårdavgifter 

för kommunal hälso- och sjukvård. Idag är avgifterna olika beroende på 

vem vårdgivaren är. Avgiften för besök i öppenvården är i landstinget 200 

kr per besök och avgiften för hemsjukvård är i Umeå kommun 92 kr per 

månad. För hembesök utgår det ingen avgift.  

 

Syftet med översynen av avgifter inom hälso- och sjukvård i hemmet, är 

att utifrån ett medborgarperspektiv jämställa kommunens avgifter för 

hemsjukvård med landstingets avgifter för öppen sjukvård.  

 

Fram till och med den 31 maj 2017 fakturerar Västerbottens läns 

landsting för nutritionsprodukter förskrivna till patienter i ordinärt 

boende. Från och med den 1 juni 2017 övergår ansvaret för faktureringen 

av egenavgifter för nutritionsprodukter till kommunerna inom länet.  

Beslutsunderlag 

Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i hemmet och egenavgifter 

för nutritionsprodukter 

Beredningsansvariga 

Frida Hald, utredare  

Carina Nylander, controller 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-04-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse 
2017-03-14 

Äldrenämndens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: ÄN-2017/00066 

Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i 

hemmet och egenavgifter för nutritionsprodukter  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för insatser 
med hemsjukvård inom hälso- och sjukvård i hemmet från och med 1 
januari 2018. 
 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för 
nutritionsprodukter från och med 1 juni 2017.  

Ärendebeskrivning 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen rätt att ta ut vårdavgifter 
för kommunal hälso- och sjukvård. Idag är avgifterna olika beroende på 
vem vårdgivaren är. Avgiften för besök i öppenvården är i landstinget 200 
kr per besök och avgiften för hemsjukvård är i Umeå kommun 92 kr per 
månad. För hembesök utgår det ingen avgift.  
 
Syftet med översynen av avgifter inom hälso- och sjukvård i hemmet, är att 
utifrån ett medborgarperspektiv jämställa kommunens avgifter för 
hemsjukvård med landstingets avgifter för öppen sjukvård.  
 
Fram till och med den 31 maj 2017 fakturerar Västerbottens läns landsting 
för nutritionsprodukter förskrivna till patienter i ordinärt boende. Från och 
med den 1 juni 2017 övergår ansvaret för faktureringen av egenavgifter för 
nutritionsprodukter till kommunerna inom länet.  

Beslutsunderlag 
Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i hemmet och egenavgifter 
för nutritionsprodukter 

Beredningsansvariga 
Frida Hald, utredare  
Carina Nylander, controller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: ÄN-2017/00066 
 
 
 
 
Pernilla Henriksson Frida Hald 
Äldreomsorgsdirektör Utredare  
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 181 

Diarienr: KS-2017/00463 

Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i 

hemmet och egenavgifter för nutritionsprodukter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa avgift för insatser med hemsjukvård inom hälso- och 
sjukvård i hemmet från och med 1 januari 2018 enligt bilaga. 
 
att fastställa avgifter för nutritionsprodukter från och med 1 juni 2017 
enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen rätt att ta ut vårdavgifter för 
kommunal hälso- och sjukvård. Idag är avgifterna olika beroende på vem 
vårdgivaren är. Avgiften för besök i öppenvården är i landstinget 200 kr per 
besök och avgiften för hemsjukvård är i Umeå kommun 92 kr per månad. För 
hembesök utgår det ingen avgift. Syftet med översynen av avgifter inom 
hälso- och sjukvård i hemmet, är att utifrån ett medborgarperspektiv 
jämställa kommunens avgifter för hemsjukvård med landstingets avgifter för 
öppen sjukvård. Fram till och med den 31 maj 2017 fakturerar Västerbottens 
läns landsting för nutritionsprodukter förskrivna till patienter i ordinärt 
boende. Från och med den 1 juni 2017 övergår ansvaret för faktureringen av 
egenavgifter för nutritionsprodukter till kommunerna inom länet. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens protokoll inklusive bilagor. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden   
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Tjänsteskrivelse 
2017-06-09 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2017/00559 

Framtida finansieringslösning för Bostaden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att… 

Ärendebeskrivning 
 

Beslutsunderlag 
 

Beredningsansvariga 
 

Beslutet ska skickas till 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 79 

Diarienr: KS-2017/00559 

Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i 

Umeå 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna bildandet av ett nytt dotterbolag CM Bostad AB i Umeå och 

två nya dotterdotterbolag; Marie Bostad AB i Umeå och Carls Bostad AB i 

Umeå i enlighet med ärendebeskrivningen. 

 

att överlåta fastigheterna Gnejsen 95, Gnejsen 96, Gnejsen 97, Gnejsen 

98, Flintan 4 och Flintan 5 på Carlshem samt Hönsfjädern 1, Trandansen 1 

och Flyttfågeln 6 på Mariehem till ett fastighetsvärde av 1 155 mkr till 

ovan nämnda bolag. 

 

att godkänna försäljning av nämnda bolag till Heimstaden bostad portalen 

AB som en framtida finansieringslösning för AB Bostaden. 

 

att godkänna ändrad bolagsordning för Kommunicera i Umeå AB, § 3 med 

följande tillägg: Bolaget kan dessutom erbjuda tjänster och lösningar 

inom IT-kommunikation i, av Bostaden eller dess dotterbolag, tidigare 

ägda fastigheter som avyttrats samt fastigheter där Bostaden eller dess 

dotterbolag ingår i en samfällighet. 

 

att justera paragrafen omedelbart. 

 

Reservation 
Nasser Mosleh (MP) – se bilaga 
Ulrika Edman, för Vänsterpartiet – se bilaga 

Ärendebeskrivning 

Bostaden står inför stora utmaningar när det gäller att klara underhållet 

och samtidigt möta trycket och förväntningarna på nyproduktion. 

Investeringsbehovet för det kommande decenniet är av stor betydelse 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

och AB Bostaden kommer att behöva täcka de investeringarna med ny 

finansiering.  

Underhållsbehovet är för denna period i genomsnitt 320 miljoner kronor 

per år och för att klara finansieringen av det faktiska underhållsbehovet 

samt att investera i 185 nya lägenheter per år krävs en extern 

finansieringslösning om totalt 2,8 miljarder kronor för den kommande 11 

årsperioden. Enbart lånefinansiering skulle innebära att Bostadens 

långsiktiga finansiella stabilitet försämras. Låg soliditet i en kapitalintensiv 

bransch innebär ofta betydande ränteutgifter och med nya regler som 

kommer att begränsa rätten till ränteavdrag bör bostadsbolag ligga runt 

40 procent i soliditet. 

I lekmannarevisionens granskning ”AB Bostadens i Umeås arbete med det 

strategiska underhållet av fastigheter” rekommenderas att bolagets 

styrelse och VD i dialog med ägaren utreder finansieringsfrågan på lång 

sikt, för att klargöra hur nödvändiga underhållsåtgärder ska klaras för att 

uppnå god ekonomisk hushållning. 

Ett kapitaltillskott genom avyttring av fastigheter gör det möjligt att möta 

befolkningstillväxten i Umeå med nya bostäder, bland annat för äldre 

hyresgäster och även ta hand om framtidens underhållsbehov på ett 

bättre sätt. 

Vd föreslår därför en försäljning till Heimstaden bostad portalen AB. 

Försäljningen kommer, enligt önskemål från köparen, att ske genom 

överlåtelse av aktier i två av Bostaden nybildade dotterdotterbolag, Marie 

bostad AB i Umeå och Carls bostad AB i Umeå som kommer att vara 

civilrättslig ägare av fastigheterna. Bostaden avser att, i så stor 

utsträckning som möjligt genomföra införsäljningen av fastigheterna 

enligt nedan till de två angivna dotterdotterbolagen. CM bostad AB i 

Umeå är ett nybildat dotterbolag som kommer att vara moderbolag till 

dessa dotterdotterbolag. 

I affären ingår totalt 1601 lägenheter på Carlshem och del av Mariehem. 

Marie Bostad AB i Umeå:  Carls Bostad AB i Umeå: 

Trandansen 1  Flintan 4 

Flyttfågeln 6   Flintan 5 

Hönsfjädern 1  Gnejsen 95, 96, 97 och 98 
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Motivet till ändrad bolagsordning för Kommunicera är att hyresgästerna 

inte ska behöva byta leverantör. 

Beslutsunderlag 

AB Bostaden styrelseprotokoll 2017-06-12. 

Umeå kommunföretags styrelseprotokoll 2017-06-12. 

Beredningsansvariga 

Jerker Eriksson, vd AB Bostaden i Umeå  

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) Peder Westerberg (L), Veronica 
Kerr (KD) och Mattias Larsson (C) – bifall till förslag från Umeå 
kommunföretags styrelse (godkänna affären) 
 
Christer Lindvall (S) – bifall till förslaget och avslag på vänsterpartiets 
samtliga yrkanden 
 
Nasser Mosleh (MP) – avslag på förslaget 
 
Ulrika Edman (V) – att i första hand återremittera ärendet för att utreda 

andra möjliga finansieringslösningar för AB Bostadens långsiktiga 

finansiering genom exempelvis att: 

 

• Tillskriva ägaren, UKF och Umeå kommun, en begäran att ge ut en 

bostadsobligation för att finansiera renoveringar av AB Bostadens 

bestånd. 

• Tillskriva kommunfullmäktige en begäran om utökad kreditlimit 

samt sänkt avkastningskrav för AB Bostaden under 2017-2022. 

• Tillskriva kommunfullmäktige en begäran om justering av årlig 

produktionstakt av nya lägenheter för att balansera finansieringen 

av renoveringsbehoven, förutsatt att trycket på att bygga nya 

bostäder hos andra aktörer förblir högt. 

• Undersöka möjligheten att på områden såsom Ålidhem, dra in 

pengar genom att bygga stadsradhus på ej nyttjade 

parkeringsplatser; stadsradhus som sedan skulle kunna säljas 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

(Vilket skulle förbättra mångfalden av upprättelseformer) för att 

finansiera renoveringar av AB Bostadens bestånd. 

• Framöver satsa på större exploateringsområden för att dra nytta 

av stordriftsfördelar och möjliggöra produktion av bostads- och 

ägarrätter till försäljning blandat med hyresrätter. Detta bidrar till 

en blandad bebyggelse samt en ett ekonomiskt tillskott för 

renoveringar och nyproduktion. 

- att i andra hand avslå beslutsförslaget att sälja 1601 lägenheter ur AB 

Bostaden (Gnejsen 95, Gnejsen 96, Gnejsen 97, Gnejsen 98, Flintan 4, 

Flintan 5 på Carlshem samt Hönsfjädern 1, Trandansen 1, Flyttfågeln 6 på 

Mariehem till Heimstaden bostad portalen AB) utifrån att det inte är det 

långsiktigt bästa för AB Bostaden och ägarna Umeå kommun 

- att under händelsen att tidigare återremissyrkanden fallit gör vi följande 

tilläggsyrkande i beslutförslaget:  försäljningen ska göras genom ett öppet 

anbudsförfarande där alla aktörer som är intresserade har möjlighet att 

delta. 

 
Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs. 

Voteringsproposition 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 

Med 12 ja-röster; Hans Lindberg (S), Margareta Rönngren (S), Christer 
Lindvall (S), Moa Brydsten (S), Mikael Berglund (S), Janet Ågren (S), Nasser 
Mosleh (MP), Anders Ågren (M), Elmer Eriksson (M), Peder Westerberg 
(L), Mattias Larsson (C) och Veronica Kerr (KD), mot 3 nej-röster; Ulrika 
Edman (V), Mattias Sehlstedt (V) och Åsa Bäckström (V) finner 
ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 
Reservation 

Mattias Sehlstedt, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om återremiss. 

 

Därefter ställer ordföranden bifall mot avslag till Umeå Kommunföretags 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Umeå 

kommunföretags förslag. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 



Sida 5 av 5 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-06-12 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Ja-röst för bifall till förslag från Umeå kommunföretags styrelse 

Nej-röst för avslag till förslag från Umeå kommunföretags styrelse 

Omröstningsresultat 

Med 11 ja-röster; Hans Lindberg (S), Margareta Rönngren (S), Christer 
Lindvall (S), Moa Brydsten (S), Mikael Berglund (S), Janet Ågren (S), 
Anders Ågren (M), Elmer Eriksson (M), Peder Westerberg (L), Mattias 
Larsson (C) och Veronica Kerr (KD), mot 4 nej-röster; Nasser Mosleh (MP), 
Ulrika Edman (V), Mattias Sehlstedt (V) och Åsa Bäckström (V) finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Umeå Kommunföretags 
förslag. 
Reservation 
Nasser Mosleh (MP) och Ulrika Edman för Vänsterpartiet reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 
Därefter ställer ordförande avslag mot bifall till vänsterpartiets 
tilläggsyrkande. 
Ordförander finner att kommunstyrelsen avslår vänsterpartiets 
tilläggsyrkande. Votering begärs. 
Voteringsproposition 
Ja-röst för avslag till vänsterpartiets tilläggsyrkande. 
Nej-röst för bifall till vänsterpartiets tilläggsyrkande. 
Omröstningsresultat 
Med 11 ja-röster; Hans Lindberg (S), Margareta Rönngren (S), Christer 
Lindvall (S), Moa Brydsten (S), Mikael Berglund (S), Janet Ågren (S), 
Anders Ågren (M), Elmer Eriksson (M), Peder Westerberg (L), Mattias 
Larsson (C) och Veronica Kerr (KD), mot 4 nej-röster; Nasser Mosleh (MP), 
Ulrika Edman (V), Mattias Sehlstedt (V) och Åsa Bäckström (V) finner 
ordföranden att kommunstyrelsen avslår vänsterpartiets tilläggsyrkande. 
Reservation 
Nasser Mosleh (MP) – se bilaga 
Ulrika Edman, för Vänsterpartiet – se bilaga 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Framtida finansieringslösning för Bostaden: 
Reservation: Ulrika Edman (V) 

Övergripande 

Ulrika Edman (V) - Detta beslut är ur demokratiskt hänseende förkastligt. 

Det har varit en alldeles för hastig process kantad av mygel, undanhållande 

av information, och överraskningsmoment. Delaktigheten har dessutom 

begränsats till ett antal få personer. En fråga av den här digniteten bör vara 

ordentligt utredd och väl förankrad hos såväl bolag som ägare innan beslut 

fattas. Bostaden är ett välskött företag med en stabil ekonomi och vi menar 

att bolaget klarar av att möta renoveringsbehovet ifall ägaren tillåter en 

lägre produktionstakt.  Vi ser även gärna att ägaren tillåter en utökad 

kreditlimit alternativt ett lägre avkastningskrav för 2017/2022. Det är 

långsiktigt ekonomiskt ohållbart att sälja ut i ett läge där fastighetspriserna 

ökar med i snitt 7,5 % per år, och räntenivåerna är historiskt låga.  Det är 

även socialt ohållbart att sälja ut, inte minst med tanke på att den 

genomsnittliga hyresnivån vid privatiseringar tenderar att stiga rejält, 

alternativt omvandlas till bostadsrätter. 

Vidare anser vi att det är helt orimligt att vi partier måste ta ställning till 

detta förslag med så kort varsel utan att varken ha fått beslutsunderlag 

eller beslutsförslag. 

Gällande den ekonomiska aspekten 

Långsiktigt drabbar detta beslut bolagets ekonomi negativt då det innebär 

lägre hyresintäkter och därmed mindre inkomster för företaget. Med 

dagens ökning av fastighetspriser blir en minskad volym ett stort bakslag 

som kommer att ta decennier att arbeta upp. Detta minskar därtill 

företagets tillgångar och möjlighet att renovera, med även att 

återinvestera. Vi anser att det är en ekonomisk skada för företaget att 

genomföra denna utförsäljning, då alternativa lösningar är fullt möjliga. 
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Gällande den demokratiska aspekten 

Det sätt som detta genomförs på, genom att sammankalla tre av 

kommunens maktorgan med akut varsel, för att fatta ett beslut utan att 

delge några som helst beslutsförslag, är inte demokratiskt. Beslut i 

kommunens nämnder och styrelser ska beredas, och de som ska fatta 

besluten ska innan möten ha getts möjlighet att diskutera förslag till beslut 

med partikamrater och berörda medborgare. Det är så det måste fungera i 

en demokrati. Det som nu händer är ytterligare ett bevis på att 

Socialdemokrater inte värderar öppenhet och transparens gentemot andra 

partier och medborgare. 

 

Ska utförsäljningar ske, tycker vi att det enda rimliga är att detta då tydligt 

deklareras och tid ges för att medborgarna ska ha en möjlighet och chans 

att via valet göra sin röst hörd.  

Högerpartierna i kommunfullmäktige har varit tydliga med att de vill sälja 

ut delar av Bostaden. S och Mp har tidigare varit emot. 

Kommunfullmäktige består till en majoritet av partier som tidigare sagt sig 

inte vilja sälja ut ur Bostaden (S, V, Mp, Ap, Fi). Om S/Mp nu sviker sina 

löften och ändrar sig, strategiskt nog ett år innan val,  innebär det att 

väljarna inte fått möjlighet att ta ställning till deras nya politik. Det innebär 

ett stort svek. 

 

Vad Vänsterpartiet vill 

Den syn vi i Vänsterpartiet har i sakfrågan är nog kristallklar för de flesta. Vi 

ser inte en utförsäljning av hyreslägenheter ur AB Bostaden som en lösning 

på några problem, varken för nybyggnationer eller renoveringar. Det finns 

andra sätt att klara av dessa problem, om den politiska viljan finns. Det 

finns inte bara ”den enda vägens politik” där utförsäljningar står 

oemotsagt. Om den politiska viljan finns kan vi hitta andra lösningar. Vi i 

Vänsterpartiet är villiga att hitta sådana lösningar tillsammans med S och 

andra partier.  

När AB Bostaden nu säljer ut en del av sitt gamla bestånd blir 

konsekvensen att bolaget äger färre lägenheter med låg hyra, vilket leder 

till att snitthyresnivån ökar och möjligheten att få tag i en billig bostad 

minskar. Detta drabbar alla hyresgäster, inte minst studenter, pensionärer, 

långtidssjuka och låginkomsttagare. En privat ägare vill bara köpa ifall det 

finns pengar att tjäna. Antingen tjänar de pengar genom att ha ett lägre 



 

 Sida 3 av 3 

 

underhåll än Bostaden skulle ha haft, genom att höja hyrorna, eller genom 

att omvandla hyresrätter till bostadsrätter och sälja dem. Allt detta vore en 

nitlott för hyresgästerna. Därför är Vänsterpartiet emot utförsäljning av 

allmännyttan, och hänvisar till alternativa möjligheter för att förstärka 

Bostadens ekonomi både för nyproduktion och för att successivt 

underhålla de gamla bestånden. Smartare alternativ finns, dummare finns 

inte. 

För att lösa AB Bostadens långsiktiga finansiella situation vill 

Vänsterpartiet:  

• Att UKF och Umeå kommun ger ut en bostadsobligation för att 

finansiera renoveringar av AB Bostadens bestånd. 

• Att kommunfullmäktige beviljar utökad kreditlimit samt sänkt 

avkastningskrav för AB Bostaden under 2017-2022. 

• Att kommunfullmäktige beviljar en justering av AB Bostadens årliga 

produktionstakt av nya lägenheter för att balansera finansieringen 

av renoveringsbehoven, så länge trycket på att bygga nya bostäder 

hos andra aktörer förblir högt. 

• Att vi på områden såsom exempelvis Ålidhem, drar in pengar 

genom att bygga stadsradhus på ej nyttjade parkeringsplatser; 

stadsradhus som sedan kan säljas (Vilket skulle öka mångfalden av 

upprättelseformer) för att bl.a. finansiera renoveringar av AB 

Bostadens bestånd. 

• Att AB Bostaden framgent satsar på större exploateringsområden 

för att dra nytta av stordriftsfördelar och möjliggöra produktion av 

bostads- och ägarrätter till försäljning blandat med hyresrätter. 

Detta bidrar till en blandad bebyggelse samt en ett ekonomiskt 

tillskott för renoveringar och nyproduktion. 
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Framtida finansieringslösning för Bostaden: 
Reservation Nasser Mosleh (MP) 

Nasser Mosleh (MP) - Miljöpartiet de gröna Umeå reserverar sig mot 
beslutet som tagits idag vid det extra insatta kommunstyrelse 
sammanträdet om att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd i 
stadsdelarna Carlshem och Mariehem. 
I ett läge då det råder bostadsbrist i Umeå borde allmännyttans högsta 
prioritet vara att bygga nya bostäder. Bostadsbristen är en av Umeå 
kommuns största utmaningar, både idag och i den tillväxtprognos vi jobbar 
efter. Kommunens bostadsbolag borde ägna all kraft åt att lösa den. 
Särskilt svår är bostadsbristen för unga och studenter och vi ser mer 
och mer tendenser från den privata marknaden att man väljer att 
vinstmaximera under rådande marknadsläge där man bygger 
bostadsrätter, detta medför en segregerad bostadsmarknad och bara en 
del av medborgarna har möjligheter och de ekonomiska förutsättningar att 
ta sig in eller förflytta sig på bostadsmarknaden. Det är viktigt att vi i Umeå 
kommun skapar förutsättningar för människor med låga, normala och höga 
inkomster att få en hyreslägenhet i Umeå kommun. Ett av motiven till 
försäljningen av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd anges vara att 
finansiera nya bostadsprojekt. Att bolaget i dagsläget inte bygger fler 
bostäder beror dock inte på bristen på eget kapital/soliditet eller 
möjligheten till att kunna öka det egna kapitalet. Bolagets ekonomiska 
ställning är god och grunden till försäljningen känns för oss omotiverat. 
Med den bostadspolitik som råder från vår röd-gröna regering så ser vi inte 
hur AB Bostaden skulle kunna på egenhand behålla och utveckla hela sitt 
nuvarande bostads bestånd samt fortsätta producera nya hyresrätter i 
Umeå kommun. Vi vänder oss också mot det odemokratiska sätt som detta 
ärende processats fram på. Vi saknar transparens i ärendet och vi som 
förtroendevalda har ej haft insyn eller det underlag och information som 
behövs för att kunna ta ett väl förankrat beslut i en så stor fråga som 
denna. Varken vid AB Bostadens eller UKFs styrelse sammanträden har 
ledamöter fått någon information varken före eller under processens gång 
utan ställs inför fullbordat faktum. Avsaknaden av information i detta 
ärende samt den allmänna beredningen och hanteringen är oetisk och 
mycket ansvarslöst mot oss förtroendevalda, de partier vi representerar 
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samt medborgarna som valt oss att representera dem men främst mot 
allmännyttan. 
Vi i Miljöpartiet de gröna Umeå vill även rikta skarp kritik och frågetecken 
kring hur pris och köpeskilling fastställts och att det borde ha gjorts ett 
antal av varandra oberoende värderingar samt ett transparent 
anbudsförfarande för att säkerställa att stadens egendom inte säljs till för 
lågt vid affärer av den här storleksordningen. Vi i Miljöpartiet de gröna 
hade velat se en omfattande konsekvensanalyser av hur detta 
påverkar Umeå kommuns medborgare samt specifikt de hyresgäster i just 
de områden man valt att avyttra. Allmännyttan fyller en viktig funktion i att 
möjliggöra och vara flexibel inför de bostadsbehov som medborgarna har. 
Inte heller har konsekvenserna utretts för de hyresgäster som valt det 
allmännyttiga boendet och tryggheten i det långsiktiga fastighets-
förvaltandet och hur de påverkas då hela kvarter allmännytta säljs till 
privata intressenter. 
 
 



Där du känner dig hemma

Vi arbetar långsiktigt med 

smarta, hållbara lösningar: 

socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt! Jerker Eriksson

VD



Där du känner dig hemma

Bakgrund och strategiska utmaningar



Där du känner dig hemma

Arbetsprocess
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Marknads- och 
omvärldsanalys.

Marknadsutveckling.

Utvecklingstrender och dess 
drivkrafter.

Hot och möjligheter.

Nulägeskartläggning.

Ta del av aktuell 
företagsinformation.

 Intervjuer inom Bostaden 
och med ägare och styrelse.

 Intervjuer med externa 
intressenter.

Analys av styrkor, svagheter, 
framgångs- och riskfaktorer.

Avstämning med 
företagsledning och styrelse

Identifiering av möjliga 
strategiska vägval 
baserat på 
Nulägeskartläggning.

 Fördjupade analyser 

Positioner och val av strategier

Workshop med Bostadens 
ledning och styrelse.

Konkretisera strategiska 
ambitioner och önskad 
position.

 Formulering av målbild.

Diskussion om alternativa 
strategier och prioritering.

Ny strategi
3

 Fördjupad analys och 
konsekvenser av prioriterade 
strategiska val.

Kartlägga för- och 
nackdelar.

 Fastställa konsekvenser.

 Identifiera 
framgångsfaktorer.

Utarbeta konkreta förslag till 
målbild och strategi.

Workshop med ledning och 
styrelse i Bostaden.

 Fastställa målbild och strategi.

 Förankringsarbete.

Medarbetare.

Ägare.

Strategiska vägval
2

Nulägeskartläggning 
1

Prioritering av åtgärdsbehov.

Utvärdering av konsekvenser.

Ekonomiska.

Kvalitativa.

Organisatoriska.

Utarbeta förslag till 
handlingsplan.

 Förankring av handlingsplan.

Utarbeta en 
kommunikationsplan.

 Stöd och bollplank i 
genomförandet av 
handlingsplanen.

Fastställa nuläge 
och utmaningar.

Val av strategisk 
inriktning.

 Strategidokument.  Systematiskt förverkligande

Tid
Projektstart, 
maj

januari 2017Nulägeskartläggning klar,
september

mars 2017



Där du känner dig hemma

1. Aktivt bidra till utvecklingen och tillväxten i Umeå kommun 

2. Kombinera affärsmässighet med samhällsansvar

3. Stärka Bostadens finansiella ställning och få 
förutsättningar att möta underhållsbehovet samt 
skapa frihetsgrader att nyproducera

4. Använda affärsplanen som ett strategisk styrande ramverk för Bostadens långsiktiga 
planering

5. Bibehålla Bostadens goda anseende hos hyresgästerna

6. Säkra nyckelkompetens samt finjustera struktur och arbetssätt för att öka 
effektivitet och flexibilitet

Strategiska utmaningar 



Där du känner dig hemma

•Att bolagets styrelse och VD i 

dialog med ägaren utreder 

finansieringsfrågan på lång sikt, 

för att klargöra hur nödvändiga 

underhållsåtgärder ska klaras 

för att uppnå god ekonomisk 

hushållning

Rekommendation lekmannarevision 



Där du känner dig hemma

• Investeringsbehovet i underhåll 

och nyproduktion är av stor 

betydelse. Bostaden behöver 

täcka de nya investeringarna 

med ny finansiering.

• Underhållsbehovet för denna 

period är i genomsnitt 320 mkr 

per år. 

• Bostaden klarar av ett underhåll 

motsvarande 220 mkr i 

genomsnitt per år.

Underhåll- och finansieringsbehov
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Bostadens faktiska underhållsbehov

Underhållsbehov

Röda strecket indikerar AB Bostadens 
genomsnittliga underhållsbehov (320 
miljoner per år)

Gröna strecket indikerar vilket 
underhåll Bostaden klarar av utifrån 
ekonomiska förutsättningar



Där du känner dig hemma

Finansieringsbehov, 2017 - 2027

Befintligt bestånd och förväntad 

nyproduktion

• Den finansiella beredskapen försvagas 

minskad soliditet från 26,5 till 23,5 %

… med avyttring av 1 601 lägenheter

• En reavinst på cirka 900 mkr

• Minskat underhålls behov

• Skulderna minskar med 1.100 mkr

• Soliditeten ökar till 42%

Finansieringsbehov: 

2,8 miljarder

Ägartillskott
Avyttring av 

fastighet
Låne-

finansiering

Finansieringsbehov: 

1,0 miljarder

Ägartillskott
Avyttring av 

fastighet
Låne-

finansiering



Där du känner dig hemma

Utmaning för 

kommunerna i Sverige

Skulderna ökar i kommuner 

som växer.

Umeå 10 mdr, (8 plats)

Hur länge kan nuvarande 

trend pågå i Sverige?



Där du känner dig hemma



Där du känner dig hemma

Förslag till försäljning

Generell information

• Portföljen omfattar totalt 1 601 lägenheter 

belägna i Carlshem och Mariehem, varav 492 

stycken är studentrum i korridor.

• Uthyrningsbar area uppgår till 82 256 m²

Bostad 97,1%

Lokal 0,2%

Förråd 0,2%

Parkering 2,5%

Carlshem 59%

Mariehem 41%

Hyresvärde per lokalslag Hyresvärde per delportfölj



Där du känner dig hemma

Geografisk översikt



Där du känner dig hemma

Geografisk översikt

CARLSHEM

Antal lägenheter: 840 st, (54 studentrum)

Area: 50 041 m2

Byggår: 1970-1973

MARIEHEM

Antal lägenheter: 761 st, (438 studentrum)

Area: 31 214 m2

Byggår: 1965-2003



Där du känner dig hemma

Tillfrågade och inkomna slutbud

Generell information

• Totalt tillfrågades tio potentiella investerare

• Tre aktörer bjöds in att lämna slutbud 

Inkomna slutbud:

Kort om Heimstaden

• Ett privat fastighetsbolag med fastigheter i 

Sverige och Köpenhamn

• Ett av nordens största bostadsfastighetsbolag

• Bolaget grundades 1998

• Ägs av Alecta, Sandviks och Ericssons 

pensionsstiftelser, Fredensborg AS, etc.

• Fastighetsportfölj uppgår till ~28 mdkr 

och omfattar cirka 20 400 lägenheter

Företag
Indikativt 

fastighetsvärde

Avdrag latent 

skatt*
Netto

Heimstaden 1 155 Mkr 63 Mkr 1 092 Mkr

1 135 Mkr 62 Mkr 1 073 Mkr

1 109 Mkr 0-156 Mkr 953 - 1 109 Mkr

* 5,50% avdrag mellan indikativt fastighetsvärde och skattemässigt restvärde,

Victoria Parks anbud innehåll avdrag från 0-16,5% beroende på utfall av 

presenterat skatteförslag 



Där du känner dig hemma

Bolagsinformation: 

Förslag till tre nybildade bolag 

med införsäljning av nedan fastigheter. 

AB Bostaden i Umeå

CM bostad AB i Umeå

Carls bostad AB i Umeå Marie bostad AB i Umeå

Delportfölj
Bokfört värde

(tkr)

Skattemässigt 

restvärde (tkr)

Carlshem 125 226 96 949

Mariehem 86 986 58 747

Summa 212 212 155 696

Bokförda värden

Flintan 4

Flintan 5

Gnejsen 95

Gnejsen 96

Gnejsen 97

Gnejsen 98

Flyttfågeln 6

Trandansen 1

Hönsfjädern 1

Försäljningsobjektet



Där du känner dig hemma

Övergång av verksamhet

• Försäljningen innebär övergång av verksamhet enligt 

Lagen om anställningsskydd 6b§

• De som arbetar mer än 50 procent i verksamheten 

som berörs har möjlighet att gå över till den nya 

ägaren. Det är tre fastighetsskötare och fyra 

kvartersvärdar.

• Den som vill arbeta kvar inom Bostaden kommer att 

bli erbjuden en ny placering.

• De kommer att få information av Bostaden och 

köparen närmsta veckan.



Där du känner dig hemma

Personalen

Vår målsättning och utgångspunkt är den personal som 

vill ska få arbeta kvar inom Bostaden.

Försäljningen kommer att innebära omfördelning av 

arbetsuppgifter, omflyttningar och nya arbetsområden 

för ett antal medarbetare.



Där du känner dig hemma

Summering

• En ny stark och långsiktig aktör kommer att fortsätta att 

äga och förvalta lägenheterna som hyresrätter. 

• Umeå får en ny aktör på bostadsmarknaden som kommer 

att bidra med att bygga fler lägenheter. 

• En reavinst på cirka 900 mkr

• Minskat underhållsbehov i framtiden

• Planerat underhåll utförs enligt plan, +60 mkr/ år

• Minskade räntebärande skulder på cirka 1,1 miljarder

• Minskade räntekostnader på cirka 27 mkr/ år

• Ger Bostaden förutsättning att fortsätta utveckla Umeå!



Där du känner dig hemma

Ny satsning – bostäder för äldre



Där du känner dig hemma

Vem behöver flytta?



Där du känner dig hemma

De största folkökningarna väntas ske i 

grundskoleåldrarna och i åldrarna 73-81 år, 

den största minskningen sker i åldrarna 20-26

Källa: Umeå kommun befolkningsprognos 2015 - 2024 , Bostadsmarknadsanalys 2015 Västerbottens län

• Andelen äldre ökar i Västerbotten och i 

förhållande till antalet unga och antalet 

personer i yrkesverksam ålder. 

• Medför förändrad situation på 

bostadsmarknaden då äldre i större 

utsträckning har behov av 

tillgänglighetsanpassade bostäder och 

boendemiljöer. 

• Äldre önskar även ofta bo centralt när behovet 

av service och omsorg ökar och enligt 

bostads-marknadsanalysen 2015 för 

Västerbottens län behövs beredskap bland 

kommunerna för att efterfrågan av bostäder i 

centralorterna av gruppen äldre kan öka.

• En bit in på 2020-talet ökar gruppen 20-24 till 

följd av att gruppen födda i början av 2000-

talet blir äldre.

Befolkningsstrukturen i Umeå 2014 och 

2024 samt förändring i olika åldrar

Källa: Umeå kommun befolkningsprognos 2015 -

2024

Anm: prognosen bygger på vissa antagen om t.ex förväntat antal inflyttningar, födda och 

döda



Där du känner dig hemma

Kvarteret Lodet cirka 180 seniorlägenheter
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Där du känner dig hemma

Väst Teg, äldrecenter cirka 300 lgh



Där du känner dig hemma

Haga, ett liknande projekt som 
Västegs äldrecenter



Där du känner dig hemma

Mariehems centrum, cirka 80 

seniorlägenheter
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Tjänsteskrivelse 
2017-05-23 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00512 

Sammanträdestider 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen enligt bilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar  
att fastställa sammanträdestider 2018 för arbetsutskottet enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdestider för 2018 har tagits fram. Som grund 
gäller att kommunfullmäktige sammanträder på måndagar, 
kommunstyrelsens och kommunstyrelsens tre olika utskott sammanträder 
på tisdagar. Avsikten är att kommunens andra nämnder förlägger sina 
sammanträden på onsdagar, torsdagar eller fredagar. Förslaget har tagit 
hänsyn till SKL:s, Region Västerbottens och Umeåregionens planerade 
möten. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdestider 2018 

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson, Anna Holmstedt. 

Beslutet ska skickas till 
Robert Rösth 
Nämnderna.   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 77 

Diarienr: KS-2017/00512 

Sammanträdestider kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2018 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige enligt 

bilaga. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen enligt 

bilaga. 

 

Arbetsutskottet beslutar  

att fastställa sammanträdestider 2018 för arbetsutskottet enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2018 har tagits fram. Som grund 
gäller att kommunfullmäktige sammanträder på måndagar, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens tre olika utskott sammanträder 
på tisdagar. Avsikten är att kommunens andra nämnder förlägger sina 
sammanträden på onsdagar, torsdagar eller fredagar. Förslaget har tagit 
hänsyn till SKL:s, Region Västerbottens och Umeåregionens planerade 
möten. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2018 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, Anna Holmstedt. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Robert Rösth 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Nämnderna.   
 

 

 



    Uppdaterad: 2017-06-01 

Sammanträdestider år 2018  
 
KSAU Arbetsutskottet (tisdagar kl. 13.15)  
KSNP Näringslivs- och planeringsutskottet (tisdagar kl. 9)  
KSNP Företagsbesök (onsdagar kl. 9)   
KSPU Personalutskottet (tisdagar kl. 9)  
KS Kommunstyrelsen (tisdagar kl. 15) 
KF Kommunfullmäktige (måndagar kl. 9)  
UKF Umeå Kommunföretag AB (måndagar kl. 13.15)  
Sista sammanträde före kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
 

MÅNAD KSAU  
Kl. 13.15 

KSAU budgetberedning 
Kl. 8.30-12 

KSNP  
Kl. 9 
 

KSNP företagsbesök 
Kl. 8-16 

KSPU 
Kl. 9 

KS 
Kl. 15 

KF 
Kl. 9 

UKF 
Kl. 13.15 

Januari 9, 23, (30)  9, 23 31 30 16 29  

Februari 6, 20, (27)  6, 20 28 27 13 26  

Mars 6, 20, (27)  6, 20 21 27 13 26  

April 3, 17, (24) 18 3, 17 11 24 10 23  

Maj 7*, 22, 29 2, 3, 9, 14 7*, 22 16 29 15 28  

Juni 5**, 12, 19  12 20 19 5 18  

Augusti 7, 21, (28)  7, 21 15 28  14 27  

September 4, 18, (25)  4, 18 12 25 11 24  

Oktober 9, 16** 23  9, 23 10 30 16 29  

November 6, (20) 27  6, 20 28 27 13 26  

December 11, 18  11 19 18 4 17  

  

*Måndag (med anledning av att tisdag Region Västerbottens förbundsstyrelse möte) 

**Extra KSAU före KS med anledning av delårsrapport 

( ) KSAU back-up, endast vid särskilda behov 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-30 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 182 

Diarienr: KS-2017/00512 

Sammanträdestider 2018 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige enligt 

bilaga. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen enligt bilaga. 

 

Arbetsutskottet beslutar  

att fastställa sammanträdestider 2018 för arbetsutskottet enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2018 har tagits fram. Som grund 

gäller att kommunfullmäktige sammanträder på måndagar, 

kommunstyrelsens och kommunstyrelsens tre olika utskott 

sammanträder på tisdagar. Avsikten är att kommunens andra nämnder 

förlägger sina sammanträden på onsdagar, torsdagar eller fredagar. 

Förslaget har tagit hänsyn till SKL:s, Region Västerbottens och 

Umeåregionens planerade möten. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2018 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, Anna Holmstedt. 

Beslutet ska skickas till 
Robert Rösth 

Nämnderna.   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-30 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 
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Tjänsteskrivelse 
2017-05-30 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

 
 
Diarienr: KS-2017/00530 

Fyllnadsval efter ersättare i fritidsnämnden, Anders 

Lindqvist, L 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Anders Lindqvist (L) begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i fritidsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 
 
att till ny ersättare i fritidsnämnden utse Björn Alrutz Boman (L) 

Ärendebeskrivning 
Anders Lindqvist (L) har begärt entledigande från rubricerat uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Anders Lindqvists avsägelse. 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Anders Lindqvist 
Björn Alrutz Boman 
Siv Lundqvist 
Ellenor Nygren 
Björn Kjellsson 
Fritidsnämnden 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
 



Sida 1 av 1 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-06-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 19 

Diarienr: KS-2017/00530 

Fyllnadsval efter ersättare i fritidsnämnden, 

Anders Lindqvist, L 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Anders Lindqvist (L) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i fritidsnämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till ny ersättare i fritidsnämnden utse Björn Alrutz Boman (L) 

Ärendebeskrivning 

Anders Lindqvist (L) har begärt entledigande från rubricerat uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Anders Lindqvists avsägelse. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Anders Lindqvist 

Björn Alrutz Boman 

Siv Lundqvist 

Ellenor Nygren 

Björn Kjellsson 

Fritidsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
2017-05-31 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

 
 
Diarienr: KS-2017/00534 

Avsägelse: ledamot i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden Lars Nilsson (L) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bevilja Lars Nilsson (L) begärt entledigande från uppdraget som ledamot 
i miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 
 
att till ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden utse Mats Nilsson (L) 
 
att beslutet gäller tills vidare 

Ärendebeskrivning 
Lars Nilsson (L) har begärt entledigande från rubricerat uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Lars Nilssons avsägelse 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lars Nilsson 
Mats Nilsson 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Siv Lundqvist 
Ellenor Nygren 
Peter Bergman 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-06-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 20 

Diarienr: KS-2017/00534 

Fyllnadsval efter ledamot i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden , Lars Nilsson, L 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja Lars Nilsson (L) begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden utse Mats Nilsson (L) 

 

att beslutet gäller tills vidare 

Ärendebeskrivning 

Lars Nilsson (L) har begärt entledigande från rubricerat uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Lars Nilssons avsägelse 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lars Nilsson 

Mats Nilsson 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Siv Lundqvist 

Ellenor Nygren 

Peter Bergman 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-06-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 



  1 av 1 

Tjänsteskrivelse 
2017-06-09 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

 
 
Diarienr: KS-2017/00560 

Fyllnadsval efter nämndeman i Umeå tingsrätt 

Maria Lindberg Hell (M) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 
 
att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse lärarstudent Madelene Nord (M) 
 
att beslutet gäller tills vidare 

Ärendebeskrivning 
Maria Lindberg Hell (M) har på egen begäran entledigats från sitt uppdrag 
som nämndeman. Umeå tingsrätt hemställer därför om att nyval av 
ersättare förrättas och att uppgift om ny nämndeman snarast därefter 
meddelas tingsrätten. 

Beslutsunderlag 
Beslut om entledigande av nämndeman. 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Umeå tingsrätt 
Madelene Nord 
Siv Lundqvist 
Ellenor Nygren 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
 



Sida 1 av 1 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-06-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 21 

Diarienr: KS-2017/00560 

Fyllnadsval efter nämndeman i Umeå tingsrätt 

Maria Lindberg Hell (M) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till nämndeman i Umeå tingsrätt utse lärarstudent Madelene Nord (M) 

 

att beslutet gäller tills vidare 

Ärendebeskrivning 

Maria Lindberg Hell (M) har på egen begäran entledigats från sitt uppdrag 

som nämndeman. Umeå tingsrätt hemställer därför om att nyval av 

ersättare förrättas och att uppgift om ny nämndeman snarast därefter 

meddelas tingsrätten. 

Beslutsunderlag 

Beslut om entledigande av nämndeman. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Umeå tingsrätt 

Madelene Nord 

Siv Lundqvist 

Ellenor Nygren 
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Tjänsteskrivelse 
2017-06-14 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

 
 
Diarienr: KS-2017/00581 

Val av styrelse och revisorer i CM bostad AB i Umeå, 

Carls bostad AB i Umeå, Marie bostad AB i Umeå 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 
 
att till styrelsen för CM bostad AB i Umeå utse 
Bernt Andersson (S), ledamot 
Leif Lundgren (M), suppleant 
Anders Ritzén, Deloitte AB, revisor 
Per-Erik Evaldsson (S), lekmannarevisor 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 
 
att till styrelsen för Carls bostad AB i Umeå utse 
Bernt Andersson (S), ledamot 
Leif Lundgren (M), suppleant 
Anders Ritzén, Deloitte AB, huvudansvarig revisor 
Per-Erik Evaldsson (S), lekmannarevisor 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 
 
att till styrelsen för Marie bostad AB i Umeå utse 
Bernt Andersson (S), ledamot 
Leif Lundgren (M), suppleant 
Anders Ritzén, Deloitte AB, huvudansvarig revisor 
Per-Erik Evaldsson (S), lekmannarevisor 

Beredningsansvariga 
Mikael Öhlund, vd Umeå kommunföretag 

Beslutet ska skickas till 
AB Bostaden i Umeå 
Umeå kommunföretag 
Siv Lundqvist 
Ellenor Nygren 
Ewa Ögren   
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00581 
 
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-06-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 22 

Diarienr: KS-2017/00581 

Val av styrelse och revisorer i CM Bostad AB i 

Umeå, Carls Bostad AB i Umeå, Marie Bostad AB i 

Umeå 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till styrelsen för CM bostad AB i Umeå utse 

Bernt Andersson (S), ledamot 

Leif Lundgren (M), suppleant 

Anders Ritzén, Deloitte AB, revisor 

Per-Erik Evaldsson (S), lekmannarevisor 

 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till styrelsen för Carls bostad AB i Umeå utse 

Bernt Andersson (S), ledamot 

Leif Lundgren (M), suppleant 

Anders Ritzén, Deloitte AB, huvudansvarig revisor 

Per-Erik Evaldsson (S), lekmannarevisor 

 

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från valberedningen 

 

att till styrelsen för Marie bostad AB i Umeå utse 

Bernt Andersson (S), ledamot 

Leif Lundgren (M), suppleant 

Anders Ritzén, Deloitte AB, huvudansvarig revisor 

Per-Erik Evaldsson (S), lekmannarevisor 

Beredningsansvariga 

Mikael Öhlund, vd Umeå kommunföretag 

Beslutet ska skickas till 
AB Bostaden i Umeå 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-06-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Umeå kommunföretag 

Siv Lundqvist 

Ellenor Nygren 

Ewa Ögren  
Bernt Andersson 
Leif Lundgren 
Anders Ritzén 
Per-Erik Evaldsson  
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Tjänsteskrivelse 
2017-06-09 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00011 

Anmälningsärenden 2017 - Kommunfullmäktige 

Inkomna motioner 
Motion nr 22/2017: Hedra Umeås veteraner, Anders Ågren (M) 
 
Motion nr 23/2017: Inga ockupationsflaggor på Sveriges nationaldag, 
Henrik Agerhäll (-). 
 
Motion nr 24/2017: Flagga även för den mest utsatta minoritetsgruppen, 
Henrik Agerhäll (-). 
 
Motion nr 25/2017: Ingen Bostadenutförsäljning innan valet, Henrik 
Agerhäll (-). 
 
Motion nr 26/2017: Inriktningsprogram för Umeås befolkningspolitik, 
Henrik Agerhäll (-). 
 

Valärenden 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige: Helén Edlund (KD) 
Avgången ersättare: Thomas Nordvall (KD) 
 

Statistikrapporter ej verkställda beslut 
Äldrenämnden SoL. Protokoll 2017-06-01, § 66. 
Individ- och familjenämnden SoL. Protokoll 2017-05-24, § 116. 
 

Regeringsbeslut 
Överklagande i fråga om inrättande av vattenskyddsområde för 
Vindelälvsåsen i Umeå kommun.  
   
 
 
  
  
 



 

 

 

Motion 
 

Hedra Umeås veteraner 
 
Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära 

operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta 

varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.  

 

Samtidigt har vi som land varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika 

insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick sin officiella status. 

Under Veterandagen genomförs bland annat en ceremoni i Stockholm för att hedra svenskar som 

deltar eller har deltagit i militära eller civila operationer och för att högtidlighålla minnet av de som 

omkommit. 

 

Efter en riksdagsmotion från Moderaterna har regeringen, den 24 maj 2017, beslutat att Veterandagen 

ska bli allmän flaggdag från och med 2018. I Umeå har vi moderater lämnat in en motion om att Umeå 

kommun borde gå före och flagga på Veterandagen oavsett vad som händer på nationell nivå, och 

detta skedde också glädjande nog vid årets Veterandag den 29 maj. Att dessa beslut har tagits i närtid 

säger något om den veteranpolitik, eller snarare avsaknad av densamma, som förekommit i vårt land.  

 

I många kommuner, runt om i Sverige, pågår det diskussioner om vilka ytterligare insatser 

kommunerna kan göra för att hedra svenska veteraner. Vissa av kommunerna har beslutat att det ska 

uppföras ett lokalt minnesmärke eller iordningsställas en minnesplats för att hedra de veteraner som 

kommer från kommunen. Här i Umeå har det kommit in ett ”medborgarförslag” från 

veteranorganisationen Fredsbaskrarna Västerbotten som efterfrågar en minnesplats. Ett bra förslag. 

Dock finns numera inte möjligheten att lämna formella medborgarförslag till kommunen, men likväl 

går det att lyfta deras idé. 

 

I skrivelsen lyfts fram att ”Umeå kommun har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, 

sjukvård samt valövervakare, hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.”.  

 

Moderaterna anser att Umeå kommun ska göra mer för att hedra Umeås veteraner. En minnesplats 

eller ett minnesmärke skulle innebära att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den 

bredare allmänheten. Det kan bidra till att öka kunskapen hos befolkningen, och som regeringen 

skriver; ”tjäna som en påminnelse om att militära och civila veteraner och deras insatser för fred och 

säkerhet är av särskild betydelse för Sverige som nation.” 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar 

 

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en minnesplats och/eller ett minnesmärke för att hedra 

Umeås veteraner. 

 

Att kommunstyrelsen ska samråda med i förekommande fall lokala organisationer, vilka samlar 

veteraner, samt Försvarsmakten om utformning och placering av den aktuella minnesplatsen och/eller 

minnesmärket. 

 

Umeå 2017-05-31 

 

Anders Ågren 

Kommunalråd, M 



Motion till Umeå kommunfullmäktige
Inga ockupationsflaggor på Sveriges nationaldag

Jag har tagit en titt på ett kommunalt styrdokument som kallas för "Riktlinjer för flaggning ‐ Umeå 

kommuns flaggstänger i Umeå tätort". I detta dokument står att läsa att: 

"Flaggningen på Umeå kommuns flaggstänger i Umeå tätort styrs av dessa riktlinjer samt 

‐ ‐ ‐kommunfullmäktiges beslut 2004 11 29 att kommunen även skall flagga med EU flaggan vid alla 

offentliga flaggdagar och vid Europadagen den 9 maj."

Jag vill att kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut där det framgår att det i första hand inte ska 
flaggas med ockupationsflagga (EU-flagga) på nationaldagen den 6 juni och i andra hand inte vid 
några allmänna flaggdagar. Även på veterandagen den 29 maj, som kommer bli allmän flaggdag 
2018, tycker jag det är synnerligen olämpligt att flagga med EU-flagga. Trots allt har 
Försvarsmakten länge kämpat för att Sverige inte ska behöva lyda under utländsk makt. På 
Europadagen den 9 maj kan jag acceptera att kommunen flaggar med EU-flagga. 

Sveriges nationaldag högtidlighålls som en påminnelse om Sveriges återkomst som självständig 
nation under Gustav Vasa efter att ha fungerat som lydstat åt Danmark under den så kallade 
Kalmarunionen. Med det i åtanke tycker jag att det är osmakligt att flagga med EU-flaggan den 6 
juni. Det är trots allt en flagga som markerar att Sverige idag återigen lyder under utländsk makt.

När det gäller EU-flaggan som symbol så ställer EU ofta som krav att den används när en bråkdel 
av de pengar som Sverige betalat in till EU återfås i form av projektbidrag. Detta för att stimulera 
till antinationalistiskt och globalistiskt tänkande hos befolkningen. Detta är svårt att göra något åt på 
kommunal nivå, men vi bör i alla fall inte flagga med EU-flaggan på allmänna flaggdagar.

Med bakgrund av ovanstående yrkar jag på:

att Umeå kommun inte ska flagga med EU-flaggan på Sveriges nationaldag den 6 juni.
att Umeå kommun inte ska flagga med EU-flaggan på veterandagen den 29 maj.
att Umeå kommun inte ska flagga med EU-flaggan vid några allmänna flaggdagar.

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2017-06-03



Motion till Umeå kommunfullmäktige 

Flagga även för den mest utsatta minoritetsgruppen

Jag har läst igenom Umeå kommuns regler för flaggning. Den sjätte december varje år flaggas det 
med den finska nationsflaggan. Den sjätte februari varje år flaggas det med samernas internationella 
flagga, inte någon specifik svensk variant. Den åttonde april flaggas med en internationell romsk 
flagga. Den enda av Sveriges "officiella minoriteter" som det aldrig flaggas för i Umeå är den 
judiska. Med tanke på det nyfunna intresset för "kippavandring" som nyligen infunnit sig hos såväl 
ledande socialdemokrater som moderater tycker jag det är lite udda att Umeå hitintills vägrat flagga 
för denna officiella minoritet.

Jag tror dock inte att det är "antisemitism" som ligger bakom denna ovilja utan en enkel 
valstrategisk analys. Emedan judarna är en liten minoritet om kanske 20000 personer så uppgår de 
muslimer massinvandringspartierna tagit in i landet till flera hundra tusen. Bland muslimer i Syrien 
finns en konspirationsteori om att Israel ligger bakom ISIS för att de skulle vilja destabilisera en 
fientligt inställd stat. Liknande muslimska konspirationsteorier finns om det tidigare inbördeskriget 
i Libanon. Muslimer i Irak och Iran för ofta fram muslimska konspirationsteorier om att 
konspirerande judar i "djupa staten" eller bland "neokonservaitva" i USA i hemlighet kontrollerar 
USA och söker använda dess krigsmakt till att destabilisera länder som är fientliga till Israel. Dessa 
muslimska konspirationsteorier påminner om den Hitlerska konspirationsteorin om 
"judebolsjevismen", att konspirerande judar låg bakom ryska revolutionen.

I korthet - muslimer är inte speciellt förtjusta i judar och om Umeås socialdemokrater börjar flagga 
med judiska flaggor riskerar man stöta sig med en viktig väljargrupp. Svenska arbetarväljare har i 
allt större utsträckning övergivit sossarna och istället slutit upp bakom Jimmie Åkesson och hans 
anhang. Tittar man på valmyndighetens hemsida ser man däremot att socialdemokraternas 
väljarstöd i senaste valet var oerhört högt i de snabbväxande områden i landet som domineras av 
muslimska invandrare från andra kontinenter. Socialdemokraterna ger alltså efter för muslimsk 
antisemitism och vägrar flagga för den judiska minoriteten av rädsla för att stöta sig med sina 
kärnväljare. Detta måste det bli ändring på.

Den enda rimliga flaggan att flagga med när det gäller den judiska minoriteten är den israeliska 
nationsflaggan. Denna är äldre än staten Israel och användes exempelvis som symbol för den 
internationella rörelsen för israeliternas rätt att återvända till det heliga landet, som blommade upp 
på 1800-talet. Vilken dag det är mest lämpligt att flagga på vet jag inte. Den israeliska 
nationaldagen har den egenheten att den innefaller på olika datum varje år, vilket är opraktiskt. Ett 
annat alternativ, för att spara in på antalet flaggdagar, är att flagga för den judiska minoriteten 
samma dag som för den romska. I Sverige har bägge minoriteterna en historia som bara är några 
hundra år och har vissa likheter i hur noga de är med att praktisera endogami och att de oftast varit 
sysselsatta i andra yrken än inom jordbruket. Romerna främst inom enklare yrken och judarna, om 
vi tittar även på våra grannländer, ofta inom mer kvalificerade yrken som  skatteförvaltning, 
tavernaverksamhet och finansiell företagsamhet. Ett annat alternativ är att inte flagga med Israels 
nationsflagga men inte heller flagga med den romska flaggan. Då är kommunen rättvis men bidrar 
inte till en "inflation" i flaggdagar för diverse intressegrupper. Att flagga för EU-migranter den 
åttonde april, men aldrig flagga för judarna, kan uppfattas som om kommunen anser att judarna är 
mindre värda än EU-migranter, vilket vore opassande, inte minst med tanke på det senaste årets 
händelser. Jag hoppas att åtminstone en av de tre attsaterna i slutet på motionen får gehör.



Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på ett datum när kommunen kan flagga 
med Israels nationsflagga varje år.
att kommunen ska flagga med såväl den romska flaggan som den israeliska nationsflaggan den 8 
april varje år.
att kommunen inte längre ska flagga med den romska flaggan den 8 april varje år.

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2017-06-09



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

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

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

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

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

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

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2017-06-10



Motion till Umeå kommunfullmäktige 

Inriktningsprogram för Umeås befolkningspolitik
Jag har inte lämnat in någon budget inför budgetfullmäktige i juni. Såhär i budgettider väljer jag 
istället att presentera ett kortfattat sjupunktsprogram som innehåller några viktiga åtgärder för att 
komma till rätta med den demografiska utvecklingen i kommunen. Stadsplaneringsfrågor och annat  
lämnar jag till övriga fullmäktigeledamöter. Förslag som kan verka lite hårda idag normaliseras 
genom att framföras i offentligheten och framstår förhoppningsvis i framtiden som självklara och 
naturliga. Genom denna motion hoppas jag på så sätt styra Umeå i rätt riktning.

Pengar är inte allt - Ge oss Sverige tillbaka
Att maximera kommunens ekonomiska utfall, vad gäller bidrag från staten, är inte det viktigaste för 
Umeå kommun. Det finns förstås ingen naturlag som säger att invandring kostar pengar. 

Vi kan exempelvis se att européernas ankomst till USA och Australien samt hankinesernas 
expansion i Tibet sammanfallit med en kraftig ekonomisk tillväxt, med förbättrad ekonomi och 
högre levnadsstandard. Lönedumparinvandring leder till att arbetsgivare tjänar mer pengar.

Aboriginernas antal i Australien har uppskattats till ungefär 300 000 vid européernas ankomst och 
antalet indianer i nuvarande USA till någonstans mellan 1 och 2 miljoner. Tack vare invandrarnas 
kompetens och tekniska kunnande kunde befolkningen snabbt mångfaldigas och samhällena 
utvecklas bortom sin jägarstenåldersmässiga nivå.

Har tibetaner, aboriginer och indianer varit vinnare på den massinvandring till deras länder som 
medfört ett kraftigt ekonomiskt uppsving? Även om ekonomin förbättrats så utgör deras egen 
etniska grupp numera en mycket mindre andel av den totala befolkningen. Ur 
ursprungsbefolkningens perspektiv bör därför processen ses som ett misslyckande, oavsett 
ekonomisk utveckling. 

Jag vill att människor med ungefär samma härkomst som jag själv ska utgöra en så stor andel av 
Umeås befolkning som möjligt, även i framtiden. Jag har därför tagit fram ett befolkningspolitiskt 
inriktingsprogram med  sju punkter. Dessa syftar till att begränsa och helst stoppa asylinflödet samt 
att skapa incitament för återflöde. Skrämmande nog visar statistiken att i åldersgruppen 0-45 år 
bestod 62 procent av befolkningstillväxten i Umeå kommun 2016 av människor med "utländsk 
härkomst".

Till skillnad från vad vissa velat göra gällande handlar inte detta om att en viss etnisk grupp i någon 
reell mening skulle vara "bättre" än någon annan. Det saknas anledning att här spekulera kring 
hypotetiska statistiska skillnader mellan människor stammande ur olika härkomstgrupper. 

Som jag ser det ska du ska arbeta för säkra din familjs och ditt folks överlevnad, i den evolutionära 
kampen, just för att det är din familj och ditt folk och utan att bry dig om ifall andra i någon mening 
presterar bättre. Denna princip ansåg Charles Darwin utgöra grundvalen för mänskligt beteende.

Kriget mot journalisterna är snart vunnet
Tyvärr har vi i det här landet under årtionden levt med fientligt inställda journalister som, på grund 
av ett svårförklarat men fanatiskt intresse för att byta ut befolkningen, försökt sjukdomsklassa viljan 
att försvara sitt territorium såsom varande "rasistisk", "främlingsfientlig" eller på annat sätt 
moraliskt förkastlig. Journalisterna har arbetat för att svartmåla, skrämma och tysta alla som stått 
upp för att försvara sitt folk. De har matat oss med tårdrypande berättelser om asylsökande vars 
utsagor, trovärdighetsmässigt och i bevishänseende, ligger på en sådan låg nivå att de kan jämföras 
med sagor om påskharen, tandfén eller jultomten. Viljan att genomföra en kritisk granskning av de 



asylsökande, som uppsöker media i hopp om att få en snyfthistoria publicerad i tidningen, har varit 
noll. 

Vi har matats med exempel på när människor med europeisk härkomst agerat moraliskt tvivelaktigt, 
exempelvis under andra världskriget eller på plantager i USA, samtidigt som andra grupper 
skönmålats. Detta har gjorts i syfte att frammana skuld och skam hos befolkningen och göra oss 
mer mottagliga för folkutbytespropaganda.

Genom att kasta alla journalistiska grundprinciper i papperskorgen och istället agera efter mottona 
"Folkutbyte framför allt" och "Hellre folkmordsvänlig än främlingsfientlig" har media gjort allt som 
stått i deras makt för att med manipulativa metoder försöka få oss att medverka i en process som i 
slutänden riskerar medföra vår egen förintelse. Låt det inte hända igen.

Givetvis finns det ibland människor i andra länder som drabbats av reella svårigheter kopplade till 
främst etniska motsättningar eller dålig ekonomi. Som jag ser det ska sådana motiv inte generera 
uppehållstillstånd i Sverige. Här måste vi försöka hålla blödighetskänslorna stången, annars 
kommer de bli vår undergång. Att spela på vår lätthet att känna empati och tendens till närmast 
patologisk altruism gentemot människor vi tycker synd om är det främsta vapnet som journalisterna 
använt emot oss i sin strävan att få oss att "frivilligt" byta ut oss själva.

Lyckligtvis har befolkningsutbytespropagandisterna inom hatmedia på senare tid fått konkurrens 
från Internet. Människor i vårt land har äntligen börjar se ljuset och istället för att fokusera på att 
bekämpa journalisternas ondska, hets och lögner kan vi nu därför istället fokusera på  det viktiga 
och konkreta arbetet med att stoppa inflödet, komma igång med repatrieringen och rädda landet. Ge 
oss Sverige tillbaka.

I ljuset av denna positiva utveckling har jag tagit fram förslaget till inriktningsprogram för Umeås 
befolkningspolitik för 2018.

Inriktningsprogram för ett bättre Umeå 
Sist i denna skrivelse finns ett förslag till inriktningsprogram för Umeås befolkningspolitik för 
2018.

Jag yrkar på
att fullmäktige antar förslaget till Inriktningsprogram för Umeås befolkningspolitik för 2018.

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2017-06-15



Inriktningsprogram för Umeås befolkningspolitik för 2018
EU-migranter 

• Tjänsten som samordnare för utsatta EU-migranter avskaffas. Istället tillsätts en tjänst som 
repatrieringssamordnare för EU-migranter. Dennes arbetsuppgifter ska vara att övertala EU-
migranter att lämna landet samt att kontinuerligt övervaka enskilda EU-migranters närvaro i 
kommunen och samverka med polisen för repatriering av människor som befunnit sig här i 
tre månader. Ett juridiskt dokument bör tas fram så att EU-migranter som inte anser sig ha 
råd att åka hem kan erbjudas gratis hemresa om de förbinder sig att aldrig återkomma till 
Sverige. Ingen annan kommunal hjälp än hjälp med hemresa får utgå.

Asylantmottagning

• Umeå ska upphöra med att ta emot asylanter. Vi ska inte ta emot vare sig sådana som fått 
uppehållstillstånd eller sådana som fortfarande står under utredning inom asylsystemet. 
Kommunen ska agera utifrån utgångspunkten att se till att de som idag finns här inte rotar 
sig på ett sådant sätt att utvisning kan komma att ses som inhumant. Utlänningar som inte 
skaffar jobb är rent juridiskt lättare att få utvisade. Kommunen ska vara tydlig med att 
återvandring är det alternativ vi finner bäst. 

Ensamkommande 
• Samtliga ensamkommandeboenden inom kommunen avvecklas under året. 

Ensamkommande ska inte få hjälp med praktikplatser, sommarjobb eller egna lägenheter 
utan ska stanna kvar i gruppboenden. Detta för att förhindra att de rotar sig i landet och 
underlätta repatriering. Kommunen ska avsluta samarbetet med projekt Folkhögskolespåret. 
För att öka återvändandebenägenheten ska kommunen överväga att omlokalisera 
ensamkommandeboenden till mindre populära och centralt belägna områden, exempelvis 
genom att göra i ordning ensamkommandeboenden i Botsmarksområdet. Kommunen bör 
hålla en extra hård linje mot ensamkommande som vägrar ålderstestning. Ekonomiska 
ersättningar till personer verksamma inom ensamkommandeindustrin bör minimeras.

Bostäder

• Kommunen ska avstå från att släppa ifrån sig lägenheter från AB Bostaden till 
asylutlänningar som Migrationsverket önskar tvångsbosätta i kommunen. Det så kallade 
"tvåhundratusenmålet" avskaffas. Umeås utmaning är att bli av med lögnare från tredje 
världen som redan kommit hit, inte att locka hit fler lögnare för att nå ett utopiskt mål.

Skola

• En utredning bör göras kring i vilket mån skolans verksamhet, speciellt i ämnen som 
samhällskunskap och historia, tenderar att skuldbelägga människor med europeiskt härkomst 
genom ett oproportionerligt fokus på  händelser, exempelvis under andra världskriget eller 
på plantager i USA, där just deras  grupp kan anses ha agerat moraliskt klandervärt. Råkar 
man manipulera elever att tro att deras egen grupp är "ondare" eller sämre än någon annan 
grupp så finns det kanske risk att de blir mottagliga för massinvandringspropaganda. Att 
vilja försvara sitt land mot människor utifrån bör i skolan framställas som något naturligt, 
självklart och moraliskt riktigt. Kommunen bör göra vad vi kan för att tvätta bort alla former 
av massinvandringspropaganda från skolan. 

Bidrag

• De bidrag som idag finns för mångfaldsprojekt ska avskaffas. Allmänt bör bidrag som 
riskerar medföra rotning och därigenom försvårar repatriering inte betalas ut. Kommunala 
bidrag bör inte utgå till organisationer som verkar för att asylanter ska få stanna i landet.

Utlänningslagskriminella

• Umeå ska inleda ett brett och seriöst samarbete med polisen i syfte att "dra åt strypsnaran" 
kring utlänningar som bryter mot utlänningslagen genom att uppehålla sig i Umeå. Ett 
bonussystem ska införas där individer som kommer med tips som gör att en 
utlänningslagskriminell kan gripas och utvisas får upp till tusen kronor i bonus. 
Kommunmedborgarna bör genom upplysning få lära sig hur viktigt det är att vi anmäler 
utlänningslagskriminella till polisen, så att de kan gripas och utvisas.



From: Kerstin Magnusson 
Sent: den 9 juni 2017 13:20 
To: Tomas Jakobsson 
Subject: VB: ÄN-2017/00023-3 - Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2017 - 

Beslut äldrenämnden § 66 
Attachments: Kopia av ÄN-2017-00023-2 Statistikrapport SoL 2017-03-31  

1148200_4_0.xlsx; ÄN-2017-00023-1 Tjänsteskrivelse 1148189_2_0.docx; 
Protokollsutdrag äldrenämnden § 66.pdf 

 
Anm KF, ks-2017/00032-1 
 
Kerstin Magnusson 
Registrator 
Kommunledningsstaben 
Umeå kommun 
901 84 Umeå 
Tel: 090-161000, 090-161243 
Mejl:kerstin.magnusson@umea.se 
 

 
 

Från: Yvonne Claesson  

Skickat: den 9 juni 2017 11:23 

Till: Kerstin Magnusson 
Ämne: ÄN-2017/00023-3 - Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2017 - Beslut äldrenämnden § 66 

 
 
 
Hej 
 
Bifogat finns beslut, yttrande samt tjänsteskrivelse i ärende ÄN-2017/00023 - Statistikrapporter ej 
verkställda beslut SoL 2017 
 
Med vänlig hälsning 
Yvonne Claesson 
 
Yvonne Claesson 
Nämndsadministratör 
Enheten för stöd och utveckling 
090-161012 
yvonne.claesson@umea.se 
 
Umeå kommun 
Socialtjänsten 
Skolgatan 31 



901 84 Umeå 
www.umea.se/kommun 
 
 



Beslut som ej verkställts: 

Bistånd Skäl

Permanent bostad Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

1 person 1 tackat nej 4 mån, 16 dgr

(1 kvinna) 

Dagv./sysselsättning Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

1 person 1 tackat nej 3 mån, 9 dgr

(1 man)

Summa beslut: 2

Beslut som verkställts senare än tre månader:

Bistånd Skäl

Permanent bostad Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

7 personer 3 resursbrist 3 mån, 5 dgr 

(6 kvinnor, 1 man) 4 mån, 6 dgr

6 mån, 27 dgr

4 tackat nej 3 mån, 2 dgr

3 mån, 20 dgr 

3 mån, 23 dgr 

4 mån, 23 dgr 

Summa beslut: 7

Pernilla Henriksson Ann Siklund 

Äldreomsorgsdirektör Nämndsekreterare

Tid från beslutsdatum

Tid från beslutsdatum

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen inom 



  1 av 2 

Tjänsteskrivelse 
2017-05-09 

Äldrenämnden 
 
 
Diarienr: ÄN-2017/00023 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2017-03-31 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden godkänner statistikrapporten över ej verkställda beslut 
enligt SoL. 
 
Äldrenämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 
följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 
 
”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 
dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut. 
 
Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.” 
I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 
kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 
till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 
bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport SoL 2017-03-31 

Beredningsansvariga 
Ann Siklund, nämndsekreterare 



  2 av 2 
 

 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: ÄN-2017/00023 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen   
 
 
Pernilla Henriksson Ann Siklund 
Äldreomsorgsdirektör Nämndsekreterare 
 



Sida 1 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-06-01 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 66 

Diarienr: ÄN-2017/00023 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2017-03-

31 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner statistikrapporten över ej verkställda beslut 

enligt SoL. 

 

Äldrenämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 

följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 

 

”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 

dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. 

 

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.” 

I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 

kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 

till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 

bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas. 

Beslutsunderlag 



Sida 2 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-06-01 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Statistikrapport SoL 2017-03-31 

Beredningsansvariga 
Ann Siklund, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen   
 

 

 

 

 





Beslut som ej verkställts: 

Bistånd Skäl

Permanent bostad Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

1 person 1 tackat nej 4 mån, 16 dgr

(1 kvinna) 

Dagv./sysselsättning Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

1 person 1 tackat nej 3 mån, 9 dgr

(1 man)

Summa beslut: 2

Beslut som verkställts senare än tre månader:

Bistånd Skäl

Permanent bostad Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

7 personer 3 resursbrist 3 mån, 5 dgr 

(6 kvinnor, 1 man) 4 mån, 6 dgr

6 mån, 27 dgr

4 tackat nej 3 mån, 2 dgr

3 mån, 20 dgr 

3 mån, 23 dgr 

4 mån, 23 dgr 

Summa beslut: 7

Pernilla Henriksson Ann Siklund 

Äldreomsorgsdirektör Nämndsekreterare

Tid från beslutsdatum

Tid från beslutsdatum

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen inom 



  1 av 2 

Tjänsteskrivelse 
2017-05-09 

Äldrenämnden 
 
 
Diarienr: ÄN-2017/00023 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2017-03-31 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden godkänner statistikrapporten över ej verkställda beslut 
enligt SoL. 
 
Äldrenämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 
följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 
 
”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 
dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut. 
 
Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.” 
I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 
kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 
till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 
bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport SoL 2017-03-31 

Beredningsansvariga 
Ann Siklund, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: ÄN-2017/00023 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen   
 
 
Pernilla Henriksson Ann Siklund 
Äldreomsorgsdirektör Nämndsekreterare 
 



Sida 1 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-06-01 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 66 

Diarienr: ÄN-2017/00023 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2017-03-

31 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner statistikrapporten över ej verkställda beslut 

enligt SoL. 

 

Äldrenämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 

följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 

 

”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 

dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. 

 

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.” 

I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 

kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 

till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 

bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas. 

Beslutsunderlag 



Sida 2 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-06-01 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Statistikrapport SoL 2017-03-31 

Beredningsansvariga 
Ann Siklund, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen   
 

 

 

 

 



From: Kerstin Magnusson 
Sent: den 9 juni 2017 13:33 
To: Tomas Jakobsson 
Subject: VB: IFN-2017/00026-3 - Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2017 - 

Beslut individ- och familjenämnden § 116 
Attachments: IFN-2017-00026-1 S-Tjänsteskrivelse 2017-05-15 1150845_3_0.docx; 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 116.pdf; Protokollsutdrag 
individ- och familjenämnden § 116.pdf 

 
Anm Kf, ks-2017/00032-2 
 
Kerstin Magnusson 
Registrator 
Kommunledningsstaben 
Umeå kommun 
901 84 Umeå 
Tel: 090-161000, 090-161243 
Mejl:kerstin.magnusson@umea.se 
 

 
 

Från: Yvonne Claesson  

Skickat: den 2 juni 2017 08:38 

Till: Kerstin Magnusson 
Ämne: IFN-2017/00026-3 - Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2017 - Beslut individ- och 

familjenämnden § 116 

 
 
 
 
 
Hej 
 
Beslut, tjänsteskrivelse samt rapport ej verkställda beslut SoL 2017-03-31 
 
 
Med vänlig hälsning 
Yvonne Claesson 
 
Yvonne Claesson 
Nämndsadministratör 
Enheten för stöd och utveckling 
090-161012 
yvonne.claesson@umea.se 
 



Umeå kommun 
Socialtjänsten 
Skolgatan 31 
901 84 Umeå 
 
 



  1 av 2 

Tjänsteskrivelse 
2017-05-15 

Individ- och familjenämnden 
 
 
Diarienr: IFN-2017/00026 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2017-03-31 

Förslag till beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 
verkställda beslut enligt SoL. 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  

Ärendebeskrivning 
Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 
följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 
 
”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 
dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut.  
 
Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.” 
 
I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 
kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 
till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 
bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas. 

Beslutsunderlag 
Rapport SoL 2017-03-31 

Beredningsansvariga 
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 
 



  2 av 2 
 

 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: IFN-2017/00026 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
   
 
 
Karolina Lundqvist Lina Rolén Nordin 
Socialdirektör Nämndsekreterare 
 



Sida 1 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-05-24 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 116 

Diarienr: IFN-2017/00026 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2017-03-

31 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 

verkställda beslut enligt SoL. 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 

följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 

 

”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 

dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut.  

 

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.” 

 

I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 

kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 

till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 

bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas. 

 



Sida 2 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-05-24 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 

Rapport SoL 2017-03-31 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-05-24 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 116 

Diarienr: IFN-2017/00026 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2017-03-

31 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 

verkställda beslut enligt SoL. 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 

följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 

 

”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 

dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut.  

 

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.” 

 

I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 

kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 

till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 

bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-05-24 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 

Rapport SoL 2017-03-31 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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Tjänsteskrivelse 
2017-05-15 

Individ- och familjenämnden 
 
 
Diarienr: IFN-2017/00026 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2017-03-31 

Förslag till beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 
verkställda beslut enligt SoL. 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  

Ärendebeskrivning 
Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 
följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 
 
”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 
dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut.  
 
Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.” 
 
I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 
kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 
till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 
bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas. 

Beslutsunderlag 
Rapport SoL 2017-03-31 

Beredningsansvariga 
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: IFN-2017/00026 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
   
 
 
Karolina Lundqvist Lina Rolén Nordin 
Socialdirektör Nämndsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-05-24 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 116 

Diarienr: IFN-2017/00026 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2017-03-

31 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 

verkställda beslut enligt SoL. 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 

följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 

 

”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 

dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut.  

 

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.” 

 

I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 

kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 

till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 

bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-05-24 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 

Rapport SoL 2017-03-31 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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Tjänsteskrivelse 
2017-06-07 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00527 

Interpellation - Bör vi låta EU-migranter hjälpa till 

med kompetensförsörjningen? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har inkommit med följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Bör vi låta EU-migranter hjälpa till med kompetensförsörjningen? 
Fullmäktige har inte haft någon ordentlig debatt om vad vi ska göra med 
EU-migranterna sedan en interpellation i ämnet lämnades in i februari ifjol. 
Jag tycker att det kan vara dags nu igen. Kommunen gav häromåret, utan 
att konsultera kommunfullmäktige, 1.65 miljoner kronor till kyrkan för att 
de skulle ordna ett vinterhärbärge och i syfte att EU-migranterna skulle 
kunna komma igång och försörja arbetsgivare i Umeå med sin kompetens 
genom att arbeta. 
 
Ibland får jag känslan av att det finns människor i den här församlingen 
som anser att EUmigranterna inte tillför något positivt till kommunen men 
ändå inte törs verka för repatriering, av rädsla för att stöta sig med 
journalister.  
 
Det verkar råda delade uppfattningar om huruvida EU-migranternas 
utsatthet beror på yttre faktorer, i form av "antiziganism" från icke-romer, 
eller om den beror på inre faktorer. Att falskeligen beskylla människor av 
icke-romst härkomst för ogrundad antiziganism kan jag uppfatta som lite 
rasistiskt. Om personer med östasiatisk härkomst hade varit något 
överrepresenterade inom verksamheter som tiggeri, åldringsrån, 
vägpiratverksamhet, stoppaunderkjolensnatteri och metallstölder är det 
sannolikt att vi i media fått läsa om "antikinesism". Ett resultat som pekar 
mot en inre förklaringsmodell framkom i P4 Västerbotten 2009. Sjuttio 
procent av de EU-migranter som då uppehöll sig här uppskattades vara 
analfabeter1. Analfabetismen kan förstås ha berott på antiziganistisk 
alfabetsdiskriminering eller annan yttre faktor. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00527 
 
 
Jag hävdar inte att jag själv är en expert på EU-migranter. Den i fullmäktige 
som är kunnigare än vad jag är på området är välkommen upp i talarstolen 
för att visa var skåpet ska stå, så får vi den här diskussionen avklarad. 
Jag tycker att det är dags för oss att diskutera om EU-migranternas närvaro 
i kommunen är positiv eller negativ, om vi av juridiska, moraliska eller 
andra skäl ska satsa mer pengar på att få EUmigranterna att trivas i 
kommunen och om ifall vi bör samverka med polisen för att få 
EUmigranter, som varit här mer än tre månader, utvisade. Värt att notera 
är också att EU-migranter enligt gällande rätt får permanent uppehållsrätt i 
detta land om de uppehållit sig här i fem år. 
 
1http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=2605656 
 
Utifrån ovanstående resonemang vill jag ställa följande fråga till 
kommunstyrelsens ordförande: 

1. I hur många ärenden, rörande icke självförsörjande EU-medborgare, 
samverkade kommunen med polisen för verkställning av utvisning 
under 2016? 

2. Finns det någonting positivt hos denna grupp som gör att 
kommunen ska satsa pengar på att få dess medlemmar att trivas i 
kommunen? 

3. Finns det moraliska eller juridiska skäl för att vi bör försöka förmå 
EU-migranter att trivas och integreras? 

4. Hur många utsatta EU-medborgare har kommit igång med att 
försörja arbetsgivare med kompetens genom arbete under det 
första året av kommunens projekt med Umeå pastorat? 

5. Ska kommunen satsa pengar på ett vinterhärbärge för EU-migranter 
även kommande vinter? 

6. Bör kommunen anordna praktikplatser för EU-migranter så att de i 
ett senare skede kanske kan komma att kompetensförsörja oss 
genom en reguljär anställning? 
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Tjänsteskrivelse 
2017-06-07 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00528 

Interpellation - Hur många asylsökande får praktik 

eller arbete hos kommunen? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har lämnat in följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen? 
På majsammanträdet beslutade fullmäktige att asylsökande framledes ska 
få kunna ha praktikplats, respektive reguljär anställning, hos Umeå 
kommun. Jag trodde att det handlade om en liten, men i min mening viktig, 
principfråga. Som jag förstod debatten var det dock företrädare för många 
partier som ansåg det oerhört viktigt att kommunen ska kunna anställa och 
ge praktik till personer som sökt asyl men ännu inte fått ansökan 
färdigbehandlad. Detta för att klara kommunens kompetensförsörjning. Jag 
har för mig att det var någon socialdemokrat som vid ett tiotal tillfällen 
under debatten använde ordet "kompetensförsörjning". 
 
Detta får mig att undra hur många asylsökande som egentligen får praktik 
och arbete hos kommunen om det nu är så viktigt att tillvarata deras 
förmågor för kompetensförsörjningens skull. 
 
När det gäller praktikplatser har jag en fråga, som egentligen inte gäller 
bara praktikplatser för asylsökande. Om vi tänker oss att kommunen vill 
besätta en viss tjänst som person B vill ha, men B kan inte få tjänsten för 
att han antingen inte har rätt kompetens, inte kan visa att han har rätt 
kompetens eller för att mer lämpade sökande kommer söka tjänsten om 
den utlyses. Om man istället låter B praktisera ett antal månader på det 
tänkta arbetet kommer kanske B:s kompetens öka så att han blir lämplig 
att anställa på det jobb där han praktiserat. Handlar det bara om enstaka 
fall per år spelar det inte så stor roll, men om man på ett systematiskt sätt 
ger praktikplatser till vissa grupper som sedan leder till anställning riskerar 
det att medföra att grupper som inte är prioriterade för praktik, på etnisk 
eller annan grund, diskrimineras. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00528 
 
 
År 2016 sa sig 19 procent av de asylsökande komma från Syrien. Därefter, 
numerärt sett, kommer Irak, Afghanistan och Somalia. Jag antar att ska 
kommunen få kompetensförsörjning från stora mängder asylsökande 
måste det vara kompetenser som är vanliga i dessa länder. 
 
Jag vill ställa följande frågor: 
1. Hur många asylsökande hade praktik inom Umeå kommun under 2016 

respektive de fem första månaderna 2017? 
2. Hur många asylsökande hade anställning inom Umeå kommun under 

2016 respektive de fem första månaderna 2017? 
3. Hur ser du på att asylsökande, vars asylansökan i ett senare skede inte 

anses hålla måttet, kan komma att få uppehållstillstånd i Sverige ändå 
om kommunen ger denne jobb under tiden han är asylsökande? 

4. Hur många personer har anställts på en vanlig anställning inom Umeå 
kommun under 2016 efter att första ha haft praktik på samma 
arbetsplats? 

5. Kan det finnas anledning att kommunen i första hand tillsätter utlysta 
tjänster med personer som redan har uppehållstillstånd i landet, om 
kompetens står att finna här, innan man börjar titta på om det finns 
asylsökande som kan få jobben? 

6. Har kommunen gjort någon kompetensinventering hos asylsökande i 
kommunen för att se vilka spetskompetenser som kan tänkas finnas 
bland dessa, men inte bland den del av befolkningen som har 
uppehållstillstånd och vad visade i så fall inventeringen? 

7. Finns det någon risk för diskriminering, av etnisk eller annan karaktär, 
på grund av ett skevt urval av personer som får praktik inom 
kommunen som sedan leder till jobb inom kommunen?  
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Tjänsteskrivelse 
2017-06-07 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00539 

Interpellation - Kräva ålderstest för 

ensamkommande kompetensförsörjning? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har lämnat in följande interpellation till individ- och 
familjenämndens ordförande. 
 
Kräva ålderstest för ensamkommandes kompetensförsörjning? 
När det gäller utlänningar som lämnar in individuella asylansökningar och 
använder påstått låg ålder som vapen i asylprocessen kan man dela upp 
dem i två grupper. Sanningssägargruppen talar sanning om sin ålder och 
lögnargruppen ljuger. Nyligen avslöjade Svenska Dagbladet att 48 av 50 
som påstod sig vara ensamkommande omyndiga asylsökande från Marocko 
ljög om sin ålder och var myndiga. Rättsmedicinalverket meddelade nyligen 
att 76 procent av självutnämnda "barn" som ålderstestats med 
röntgen/magnetkamera var vuxna. 
 
Med tanke på den extremt höga andel lögnhalsar bland de 
ensamkommande som avslöjats i dessa undersökningar undrar jag om det 
kan vara läge för Umeå att jobba mer systematiskt med ålderstestning för 
att kunna skilja ut eventuella lögnare bland de ensamkommande i Umeå. 
Tvingande kommunal ålderstestning av ensamkommande var uppe till 
diskussion redan tidigare i år. Slutsatsen blev att tvingande ålderstestningar 
ska vi inte ägna oss åt. 
 
Jag tänker mig att vi skulle kunna arbeta mer med "piska och morot" så att 
det är frivilligt att ålderstesta sig med hjälp av röntgen/magnetkamera men 
för att en ensamkommande ska få möjlighet att kompetensförsörja oss 
genom arbete eller praktik så måste den ensamkommande gå 
med på ålderstestning. Är det någon ensamkommande som besitter allt för 
mycket spjutspetskompetens som vi inte kan undvara får vi förstås låta 
personen arbeta även utan ålderstest. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00539 
 
 
Man kan även tänka sig ett system där den ensamkommande inte får 
träningskort eller någon egen lägenhet eller andra förmåner om 
ålderstestning vägras. Med ett sådant system kan man minimera 
risken att Umeå tar hand om avskyvärda lögnare som påstår sig vara 
ensamkommande barn. 
 
Jag har ett par frågor på detta tema. Om man bortser från åldersfrågan så 
medför ju det faktum att man inte känner till en persons rätta identitet, 
vilket man inte gör om man inte vet åldern, en del andra problem. Till 
exempel kan personen vara en dömd sexualförbrytare som inte bör få 
jobba inom vård och omsorgsyrken. Ett undantag kan man möjligen göra 
inom ensamkommandevården. Jag kan tänka mig att man låter de unga 
männen få praktisera som ensamkommandevårdare där de 
kan fokusera på att tillfredsställa varandras behov, av vård. Då riskerar 
ingen utomstående att drabbas. 
 
Sen tycker jag inte att det bör vara ett asylskäl att eventuellt vara yngre än 
18 år gammal, men det är en riksfråga. 
 
Med hänvisning till ovanstående undrar jag: 
1. Inom vilka yrken/ med vilka arbetsuppgifter sommarjobbar 

ensamkommande inom kommunen i sommar? 
2. Förekommer det att ensamkommande med ej säkerställd identitet får 

jobba eller praktisera på kommunala arbetsplatser inom vård och 
omsorg som i normalfallet inte accepterar dömda sexualförbrytare 
bland personalen? 

3. Kan du tänka dig att verka för att ensamkommandeklassade i Umeå 
som befinns ha ljugit om sin ålder, bestraffas på något sätt och isåfall 
hur? 

4. Kan du tänka dig att verka för att ett system införs där 
ensamkommandeklassad som vägrar ålderstest nekas praktikplats/jobb 
inom kommunen? 

5. Kan du tänka dig att verka för att ett system införs där 
ensamkommande som vägrar ålderstest får förmåner som exempelvis 
träningskort indragna? 

6. Hur stort bedömer du att problemet med ensamkommande som ljuger 
om sin ålder är i Umeå?   
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Tjänsteskrivelse 
2017-06-07 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00552 

Interpellation - bra eller dåligt med kulturmöten 

inom hemtjänsten? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Henrik Agerhäll (-) 
följande interpellation till äldrenämndens ordförande. 
 
Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten? 
I Västernorrlands län gjorde så kallade journalister nyligen en granskning 
där man tittade på i vilken mån etniska svenskar tilläts välja bort 
kulturmöten/kulturberikning inom den kommunala hemtjänsten. Enligt 
journalisterna gick det att undvika kulturberikande möten inom kommunal 
hemtjänst i alla kommuner i Västernorrland. Jag undrar hur det står till med 
möjligheten att undvika kulturmöten inom den kommunala hemtjänsten i 
Umeå. 
 
Umeå införde 2005 ett system med ett antal privata hemtjänstföretag som 
erbjuder åldrade invandrare att slippa kulturmöten inom hemtjänsten och 
istället få bli omhändertagen av människor från sin egen etniska grupp. I 
reklamen på kommunens hemsida har hemtjänstföretagarna bland 
annat skrivit att man har "personal, som både känner till din kultur, språk 
och annat" och "Service utifrån språk och kultur". 
 
Att invandrare från andra kontinenter som vill slippa tas om hand av 
svenskar har möjlighet att anlita hemtjänst där de slipper kulturmöten har 
tidigare applåderats från olika håll, bland annat av samma radioföretag 
som gjorde granskningen i Västernorrland. I tidningen Privata Affärer säger 
en företagare i Umeå som hjälpt åldrade invandrare att slippa svenskar: 
 
"- Vi har fått ett bra mottagande av kommunen, eftersom vi löser flera 
problem. Dels får kunderna hjälp på sitt eget språk, dels sysselsätter vi 
människor som har haft svårt att hitta jobb." 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00552 
 
 
Även om kommunen strävar efter att erbjuda kulturmöten i hemtjänsten 
kan det i ett marknadssystem bli svårt om kunderna eftersträvar personal 
som liknar dem själva. 
 
Utifrån ovanstående undrar jag: 
1. På vilka sätt tillmötesgår den kommunala hemtjänsten i Umeå idag 

efterfrågan på att få hemtjänstpersonal med samma etnicitet som man 
själv har? 

2. Hur vanligt är det att äldre uttrycker önskemål om att slippa 
kulturmöten inom den kommunala hemtjänsten? 

3. Ser kommunen det som någonting positivt att privata hemtjänstbolag 
erbjuder äldre hemtjänstpersonal från deras egen etniska grupp eller 
bör fler kulturmöten inom hemtjänsten eftersträvas? 

4. Hur stor andel av de äldre väljer privata hemtjänstföretag när det 
handlar om äldre med svensk, arabisk respektive somalisk härkomst? 

5. Finns det någon skillnad, i moraliskt hänseende, mellan svenskar som 
vill slippa få hemtjänst från invandrargrupper och invandrargrupper 
som vill slippa få hemtjänst av svenskar? 

 
Äldrenämndens ordförande, Janet Ågren (S) lämnar följande skriftliga 
svar:  
Svar på fråga 1: Umeå kommun tillämpar LOV, lagen om 
valfrihethetssystem, vilket innebär att den som beviljas hemtjänstinsatser 
fritt får välja vilken hemtjänstutförare som ska utföra insatserna. Det är 
alltså den enskilda själv som beslutar om utförare. Om en person inte vill 
eller kan välja tilldelas personen en utförare som är godkänd av 
kommunen.  
 
Svar på fråga 2: Hemtjänstens uppdrag är att utföra stöd och omsorg. Olika 
önskemål om hur beviljade insatser ska utföras uttrycks av den enskilda i 
samband med att genomförandeplanen tas fram. Det går inte att uttrycka 
önskemål om vilka personer som ska utföra stöd och omsorg grundat på 
etnicitet då det är diskriminering. För vissa insatser kan det däremot ibland 
uttryckas önskemål kring kön. Där försöker den kommunala hemtjänsten 
om det är möjligt att tillmötesgå önskemålen.  
 
Svar på fråga 3: Hemtjänstens uppdrag, både för den kommunala 
hemtjänsten och de privata utförarna, är att utföra de insatser som den 
enskilde beviljats utifrån socialtjänstlagen, inte att anordna kulturmöten. 
 
Svar på fråga 4: Umeå kommun och socialtjänsten för inte statistik grundad 
på etnicitet. Den enda statistik som tas fram och som rapporteras till 
äldrenämnden är på aggregerad nivå utifrån hur många som väljer den 
kommunala hemtjänsten respektive privat LOV-utförare totalt sett. 
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Svar på fråga 5: Äldrenämndens uppdrag är inte att hålla på med moral. 
Nämndens uppdrag regleras i nämndreglementet som fastställts av 
kommunfullmäktige och utifrån den lagstiftning som finns på området och 
det är utöver kommunallagen framförallt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen som styr nämndens uppdrag. Om en person beviljas 
hemtjänstinsatser med stöd av socialtjänstlagen så är det den enskilde som 
väljer vilken utförare denne önskar. 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00553 

Interpellation - Etniska diskrimineringsspår för 

förskollärare? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har lämnat in följande interpellation till för- och 
grundskolenämndens ordförande 
 
Etniska diskrimineringsspår för förskollärare? 
Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet är 3,5 år långt. Samtidigt kan 
utlänningar få examen som förskollärare efter en till stora delar 
arabiskspråkig 26-veckorskurs som kallas för "snabbspår". 
(http://www.lh.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/snabbsparet/) 
 
Vi vet sedan tidigare att en stor majoritet av de asylsökande inte 
presenterar godtagbara identitetshandlingar som gör att man kan veta 
vilka de egentligen är. Utlänningen kan, inom rimlighetens gränser, själva 
välja ålder, namn och ursprungsland. På samma sätt kan utlänningen 
välja påstådd yrkes- och utbildningsbakgrund. Sedan i juli ifjol kan 
utlänningar som inte har några som helst identitetshandlingar eller skriftlig 
dokumentation som styrker påståendet att de är läkare få jobba som läkare 
i Sverige om de klarar ett teoretiskt prov. 
 
Umeå kommun erbjuder barnskötarutbildning för vuxna som tar 50 veckor. 
Ingen i denna grupp släpps in på förskola som inte visat upp utdrag ur 
polisens belastningsregister och utbildningen sker under förutsättning att 
förskola är intresserad av att skriva avtal. Jag kan tänka mig att många 
svenska, icke arabisktalande kvinnor, skulle kunna tänka sig en 
halvårsutbildning som ger dem förskollärarexamen istället för en 
helårsutbildning som ger dem barnskötarexamen vilken genererar 
lägre lön. Jag har ett par frågor som anknyter till i vilken mån denna typ av 
etniska diskriminering och brott mot principen om allas lika värde 
förekommer i Umeå. Regeringen har infört ett antal olika etniska 
diskrimineringssnabbspår. För Umeå kommuns del är det spåren för 
förskollärare, lärare och socionomer som det är stört risk att bli inblandad i. 
Nu ska jag tillstå det att är det inom något område tredjevärldenkvinnor 
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verkligen har erfarenhet så är det inom barnpassning. Varje kvinna i 
Somalia föder exempelvis i genomsnitt 5.87 barn. Samma villkor bör dock 
gälla för alla, kan jag tycka. Fler än utlänningar kan vara intresserade av att 
"snabbspåra" sig till examen och jobb. 
 
Det finns en risk att en person som nyss dömts för pedofilbrott i sitt 
hemland åker till Sverige och söker asyl under påhittad identitet och utan 
att ta med sig polisregisterutdrag. Har Umeå inga regler i form av 
exempelvis en femårig "pedofilkarantän" finns det risk att denne person 
väldigt snabbt kommer befinna sig på snabbspårspraktik till förskollärare, 
eftersom snabbspårningen gäller även utlänningar som står under 
asylutredning. Snabbspårning är ett nytt fenomen, så numerärt torde det 
ännu inte vara ett stort problem i Umeå, men det är ändå en viktig fråga att 
behandla ur rättvisesynpunkt. 
 
Frågor: 
1. Hur många med snabbspårsexamen som förskollärare är anställda som 

förskollärare inom Umeå kommun? 
2. Hur många har under 2017 praktiserat inom ramen för en 

snabbspårsutbildning för förskollärare på Umeås förskolor? 
3. Hur stor är löneskillnaden mellan personer som är anställda som 

barnskötare respektive förskollärare på Umeås förskolor? 
4. Tycker du det är rimligt att svenska kvinnor ska behöva lägga tre och ett 

halvt år på att få en förskollärarexamen medan utlänningar med oklar 
bakgrund kan klara sig med ett halvårs utbildning? 

5. Får nyanställda personer med snabbspårad förskollärarexamen samma 
lön som nyanställda med fullängds förskollärarutbildning? 

6. Hur länge måste en utlänning, som inte kan visa upp polisregisterutdrag 
från hemlandet, ha vistats i Sverige innan han eller hon tillåts praktisera 
eller jobba på Umeås förskolor? 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00561 

Fråga - vad är vinsten med kommunens värdegrund 

MÖTS utöver offentlighetsprincipen? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Elisabet Forssell (V) 
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver 
offentlighetsprincipen? 
Umeå kommun har en fastställd värdegrund, som också ligger i dagens 
förslag till beslut för kommande år. Den förkortas MÖTS och består av 
ledorden ”Medarbetarfokus, Öppenhet, Tillit och Ständiga förbättringar”. 
Denna värdegrund har vi alltså beslutat att ha som ledstjärna i vår kommun 
i tillägg till den lagstadgade offentlighetsprincipen. Den principen är central 
i den svenska rättsordningen, och innebär att allmänheten, såväl enskilda 
individer som företrädare för media, ska ha rätt till insyn och tillgång till 
information om statens och kommunernas verksamhet.  
 
Trots detta har Umeå kommun vägrat ge ut handlingar som andra 
uppfattat som offentliga, vilket har gett upphov till både överklaganden 
och JO-anmälningar från såväl privatpersoner och politiker som företrädare 
för media. Det har framförallt handlat om avslutade rapporter från externa 
aktiebolag, men kommunen har också vägrat lämna ut handlingar som 
förtroendevalda fått som underlag till beslut inför nämndssammanträde, 
och som inte kommunicerats som varken arbetsmaterial eller 
sekretessbelagda. 
 
Fråga: 
1. Anser du att ”medborgarfokus” och ”öppenhet” som värdegrund borde 

innebära att medborgarna bör få insyn och tillgång till information om 
Umeå kommuns verksamhet så långt som lagen tillåter? 
 

2. Anser du att ökad transparens, insyn och medborgarinflytande i 
kommunens verksamheter skulle kunna vara till gagn för Umeå 
kommuns utveckling? 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00567 

Fråga - Inlämningsdatum för förslag till 

kommunbudgeten 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Saašha Metsärantala 
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
Den 11 maj 2017 klockan 13:34 fick jag ett mejl från Umeå kommun med 
information om att Feministiskt initiativ skulle lämna in sitt förslag till 
kommunbudget senast 8 juni. Jag mejlade iväg Feministiskt initiativs 
budgetförslag för kalenderåret 2018 just den dagen, dvs. 8 juni 2017 
klockan 02:57, vilket alltså var i god tid före arbetsdagens början. Den 
första omgången med handlingarna inför 
kommunfullmäktigesammanträdet 2017-06-19 tillgängliggjordes 
2017-06-07, det vill säga dagen innan den dag som var sista 
inlämningsdagen för Feministiskt initiativs budgetförslag. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande fråga till Hans Lindberg: 
— Finns det någon särskild anledning till att den sista inlämningsdagen 
fastställdes, så att den skulle bli dagen efter tillgängliggörandet av första 
omgången av KF-handlingarna? 
— Om ja: Vad är anledningen till det? 
— Om nej: Anser du att det hade varit mindre lämpligt om den sista 
inlämningsdagen hade valts, så att den skulle infalla strax före 
tillgängliggörandet av första omgången av KF-handlingarna? 
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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00568 

Fråga - Utförsäljning av Bostadslägenheter - en 

fråga för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (-) har lämnat in följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: 
 
Utförsäljning av Bostadenlägenheter - en fråga för kommunfullmäktige? 
Rykten gör gällande att kommunen planerar en fastighetsaffär i 
miljardklassen, ungefär i samma storleksordning som Väven-bygget, utan 
att kommunfullmäktige ska få säga sitt. Rätta mig om jag har fel, men som 
jag förstår det handlar försäljningen om Bostadenlägenheter främst om att 
frigöra kapital för att kunna bygga nya bostäder som behövs på grund av 
den enorma anstormning av utlänningar från tredje världen som kommit 
hit de senaste åren. Utlänningar som, i större utsträckning än svenskar, 
kommer att bo gratis, leva på bidrag och skaffa många barn. För mig är 
problemet det motsatta, hur vi ska bygga upp politiken för att förmå de 
många lögnare från tredje världen som redan finns här att lämna landet. 
 
Kommunallagen säger lite diffust att "Fullmäktige beslutar i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen". Jag 
hoppas att du håller med om att den planerade miljardutförsäljningen av 
fastigheter från AB Bostaden utifrån denna lagskrivelse bör debatteras 
och beslutas om i kommunfullmäktige. Frågan är helt enkelt för viktig för 
att få behandlas i lägre instans. 
 
Utifrån ovanstående undrar jag 
1. Är du beredd att medverka till att frågan om en eventuell försäljning av 

delar av AB bostadens fastighetsbestånd läggs på kommunfullmäktiges 
bord för beslut? 

2. Kommer jag bli tvungen att gå via förvaltningsrätten om jag vill få upp 
frågan på kommunfullmäktiges bord? 

3. Är det tänkt att de fastigheter som planeras säljas ska säljas via ett 
offentligt auktionsförfarande, fastighet för fastighet, eller är tanken att 
kommunen ska välja köpare på oklara premisser? 
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